
 

 

รหัสทัวร  B2B1902615 
ทัวรจีน บินตรงเซี่ยงไฮ   สุดคุม พัก 5 ดาว 4 วัน 2 คืน [CZ] 
หมูบานโบราณน้ําชีเป�า - หาดไวทาน      
อุโมงเลเซอร - ยานศิลปะเทียนจื่อฝาง     
กายกรรมเซี่ยงไฮ - ชอปปم�ง Bailian Outlet plaza       
รานSTARBUCK RESERVE  ROASTERY  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

เริ�มต้นเพียง �,999.- 

       บินตรงเซี�ยงไฮ้ SUPER SAVE สุดคุ้มพัก � ดาว � วัน � คืน 

เดินทาง สงิหาคม-ตุลาคม ����  



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ (CZ8464/02.00-07.20) 
23.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน 4 

ประตู 9 เคานเตอร U สายการบินไชนาเซาทเทิรน โดยมีเจาหนาที่คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับ
ทุกทาน 

วันที่ 2 
เซี่ยงไฮ(สนามบินนานาชาติผูตง) - หมูบานน้ําโบราณชีเป�า - ศนูยผาไหม - 
ถายรูปหอไขมุก(ไมรวมคาตั๋วขึ้นชมวิว) - หาดไวทาน – อโุมงเลเซอร-กาย
กรรมเซี่ยงไฮ 

02.00 น. ออกเดินทางสู มหานครเซี่ยงไฮ โดยสายการบิน สายการบินไชนาเซาทเทิรน 
เที่ยวบินที่ CZ8464 (มีบริการอาหารรอนบนเครื่อง) 

07.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตซิางไหผูตง ซึ่งถือเปนชุมชนเกาต้ังแตยุคสาม
กก (ปค .ศ .220-280) เปนหมู บ านชาวประมงจนถึงสมั ยราชวงศซงได
เปล่ียนแปลงเปนเซี่ยงไฮซึ่งขณะน้ันเปนเพียงชุมชนเล็กๆหลังจากสงครามฝم�น ค.ศ. 
1848 ตัวเมืองเซี่ยงไฮถูกเปดเปนเมืองทาและเขตเชาของนานาชาติ ต้ังอยูริม
แมน้ําหวงผู หางจากปากแมน้ําแยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบงออกเปน 2 เขต คือ 
เขตผูตง(ใหม) และเขตผูซี(เกา) กั้นโดยแมน้ําหวงผู  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1.  กรุงเทพฯ - สนามบินสวุรรณภูมิ (CZ8464/02.00-07.20)   
วนัที� 2.  เซี�ยงไฮ้(ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง) - หมู่บ้านนํ �าโบราณชีเป่า - ศนูย์ผ้าไหม - ถ่ายรูปหอไข่มุก(ไม่รวมค่าตั�วขึ �นชมวิว) - หาดไว่

ทาน – อโุมงเลเซอร์-กายกรรมเซี�ยงไฮ้ 
วนัที� 3.  วดัหลงหวั - Bingo Box - ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ) - ช้อปปิ �ง Bailian Outlet plaza 
วนัที� �.  ร้านหยก - ตลาดเฉินหวงเมี�ยว - ถนนนานกิง - STARBUCK RESERVE  ROASTERY - ย่านศิลปะเทียนจื�อฝาง - เซี�ยงไฮ้(ท่าอากาศยาน

นานาชาติซ่างไห่ผู่ตง) - กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (CZ8463/21.15-00.50) 
 



 

 

 

 

 

นําทานเดินทางสู  หมูบานน้ําโบราณชีเป�า ต้ังอยูบนถนนเกาแก “ชีเป�า ” มี
ตํานานเลาขานกันมาถึงของวิเศษ 7 สิ่งที่ถูกนํามา  ณ. เมืองโบราณอัน ไดแก 
พระพุทธรูป ระฆัง คัมภีรดอกบัว ตนไมเทวดา ไกทอง ขวานหยก ตะเกียบหยก 
เหลาน้ีไดเปนที่มาของช่ือหมูบาน ซึ่งปจจุบันหมูบานโบราณแหงน้ี เปนศูนยรวมที่
ทางการใชจัดกิจกรรมเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่น อีกทั้งสถานที่ต้ังอยูริมน้ํา มี
ทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแกการมาเยือน ซีเป�า เปนยานเกาที่
เหมาะแกการเดินเลนชมยานเกาแก มีประวัติศาสตรมายาวนานกวาหน่ึงพันป บวก
กับภูมิทัศนริมแมน้ําที่สวยงาม รมร่ืน เต็ม ไปดวยรานอาหาร รานขายของที่ระลึก
ในอาคารบานเรือนแบบจีนโบราณ ชีเปาไมไดเปนแหลงทองเที่ยวที่โดงดงัแคเฉพาะ
ในหมูนักทองเที่ยวเทาน้ัน แตคนเซี่ยงไฮก็มักเลือกเปนสถานที่พักผอนอีกดวย 
 นําทานเยี่ยมชม ศูนยผาไหม ผลิตภัณฑที่ทําจากไหม ไมวาจะเปนเสื้อผา 
ผาพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนําเสนไหมออกมาผลิตเปนสินคาทั้งใชเคร่ืองจักร ชมการ
ดึงใยไหมรังแฝดเพื่อมาทําไสนวมผาหมไหม เหมาะกับการซื้อเปนทั้งของฝากและ
ใชเอง   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 

 
 นําทานถายรูปดานลาง  หอไขมุก (ไมรวมคาตั๋วขึ้นชมวิว) ซึ่งต้ังอยูฝم�งผูตงริม

แมน้ําหวังผู เขตลูเจียจุย แลวเสร็จเมื่อป ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตร ดู
ภายนอกเปนลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยูตางมุมตางระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยู
ตอนกลางของหอเปนหอชมวิวที่กวางขวาง สามารถชมววิทวิทศันของเซ่ียงไฮไดทกุ
ดาน ซึ่งปจจุบันหอไขมุกถือเปนสัญลักษณของเมืองเซี่ยงไฮอีกดวย 
นําทานสูบริเวณ หาดไวทาน ต้ังอยูบนฝم�งตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจาก
เหนือจรดใตถึง4กิโลเมตรเปนเขตสถาปตยกรรมที่ไดช่ือวา “พิพิธภัณฑนานาชาติ” 
ถือเปนสัญลักษณที่โดดเดนของนครเซี่ยงไฮ อีกทั้งถือเปนศูนยกลางทางดาน
การเงินการธนาคารที่สําคัญ แหงหน่ึงของเซี่ยงไฮ ตลอดแนวยาวของไวทันเปน
แหลงรวมศิลปะสถาปตยกรรมที่หลากหลาย เชน สถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธิค 
บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เปนที่ต้ัง
ของหนวยงานภาครัฐ เชน กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญของบริษัท
ตางๆ 

 นําทานน่ัง รถไฟลอดอุโมงคเลเซอร เปนเสนทางรถไฟใตแมน้ําหวงผูที่เช่ือมโยง
ระหวางทางฝم�งของเดอะบันด และเขตผูตง มีความยาวประมาณ 646.7 เมตร 
ความนาต่ืนเตนของการทองเที่ยวในขบวนรถไฟแหงน้ีเร่ิมตนกันดวย โบกี้รถไฟที่
สามารถมองเห็นรอบดานไดแบบ 360 องศา เมื่อขบวนของรถไฟเร่ิมวิ่งไปใน
ความมืด แสงสีตาง ๆ ก็จะเร่ิมปรากฏ สรางความนาต่ืนเตนยิ่งขึ้นดวยเสียงตาง ๆ 
แสงไฟจะเปล่ียนไปเร่ือย ๆ ปรากฏเปนภาพที่งดงาม ซึ่งจะใชเวลาทั้งหมดเพียงแค 
3-5 นาที เทาน้ันในการผานอุโมงคแหงน้ี 



 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา) 
 นําทานชม กายกรรมเซี่ยงไฮ ซึ่งเปนการแสดงมีช่ือเสียง ซึ่งทุกฉาก ตื้นเตนเราใจ 

ต่ืนตาต่ืนใจดวยชุดการแสดงที่ผสมผสานระหวางกายกรรมจีนในอดีต บวกกับ
ความทันสมัยไดอยางลงตัว 

ที่พัก โรงแรม  Minimax Premier Hotel Shanghai Hongqiao หรือเทียบเทา
ระดับ 5 ดาว 

วันที่ 3 วัดหลงหวั - Bingo Box - รานนวดเทา(บวัหิมะ) - ชอปปم�ง Bailian 
Outlet plaza 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทานสู วัดหลงหัว วัดเกาแกคูบานคูเมืองเซ่ียงไฮ ที่มีอายุกวา 1,500 ป วัดแหง

น้ีถูกสรางขึ้นในยุคสามกก ดวยความตัง้ใจของซุนกวนทีต่องการอุทิศใหแกมารดาผู
ลวงลับ และไดใชช่ือวัดวา ‘เซียนซื่อ เปนช่ือแรก กอนจะเปลี่ยนมาใชช่ือ ‘หลงหัว
จนถึงปจจุบัน ภายในวัดมีวิหารเจ็ดหลังตั้งอยูบนพื้นที่กวางขวางที่สุดในบรรดาวัด
ของนครเซ่ียงไฮ วิหารแตละหลังมีรูปปم�นพระพุทธรูปและเทพผูพิทักษประดิษฐาน
อยูใหผูคนไดเขามากราบไหวขอพรอาทิ ในวิหารใหญมีพระศรีศากยมุณี วิหารพระ
เมตไตรย หรือ วิหารเจาแมกวนอิมที่มีองคเจาแมกวนอิมพันกรรายลอมดวย
พระพุทธรูปสีทอง 500 องค  ด านตรงขามวัดมี เจดียหลงหัว (Longhua 
Pagoda) เจดียแปดเหล่ียมโบราณ 6 ช้ัน สูง 44 เมตร เปนเจดียที่ถูกสรางขึ้นมา
ใหมในป 922 แทนเจดียองคเดิมแตไมอนุญาตใหเขาชมดานใน   



 

 

 

 
 นําทานแวะ BINGOBOX รานคาอัตโนมัติ ขางในมีสินคาหลากหลายชนิด  แตไม

มีพนักงานขาย เวลาจะสั่งซื้อของลูกคาสามารถสั่งซื้อเองและจายเงินผานแอพบน
มือถือไดโดยงาย ซึ่งทาง Bingobox มีความสะดวกรวดเร็วในการบริการ และ
ปลอดภัย โดยเขาใชพนักงานเพียง 4 คน สําหรับดูแล Bingobox จํานวน 40 
สาขาทั่วประเทศจีน  โดยมี GGV Capital เปนผูลงทุนหลัก และยังเปนพันธมิตร
กับ Auchan ซูเปอรมารเก็ตจากฝร่ังเศส ซ่ึงมีหลายสาขาในจีน จะคอยดูแลแหลง
สต็อกสินคาให เหมาะกับการต้ังใกลคอนโดมิเนียมเปนรานสะดวกซื้อที่ดีดวย 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 นําทานสู ศูนยนวดฝ�าเทา(ยาบัวหิมะ)  พรอมฟงบรรยายเกี่ยวกับการแพทย
โบราณจีน อดีตถึงปจจุบัน การสงเสริมการใชสมนุไพรจีนทีม่ีมานานนับพนัป รับฟง
การวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเช่ียวชาญ  พรอมผอนคลายนวดฝ�าเทา 
หมายเหตุ  : ขอความรวมมือ กรุณาแชเทาทุกทาน (ไมมีคาใชจาย)  
นําทานเดินทางสู Shanghai Bailian Outlets Plaza เปนแหลงชอปปم�งสินคา



 

 

ขนาดใหญ และเปนที่นิยมสําหรับวัยรุนเซ่ียงไฮ ที่จะมาชอปปم�งสินคาในชวงวันหยุด  
เอาเลทแหงน้ีมีลักษณะเปนอาคาร หลายๆหลังโดยแบงออกเปนโซนตางๆ 
มากมาย มีสินคาใหเลือกซื้อ อาทิเชน กระเป�า เส้ือผา รองเทา นาฬิกา แวนตา 
เคร่ืองประดบั ฯลฯ  ซ่ึงที่น่ีจะมีสินคาทัง้แบรนดทองถิน่ และแบรนดระดบันานาชาติ  
เ ช น  mani, Zegna, Burberry, Bally, Hugo Boss, Dunhill, 
Aquascutum, Ferragamo, MaxaMara , Nike, Adidas, ESPRIT, IT, 
MIZUNO, GH, D’urban, LACOSTE, ecco, Clarks, GEOX  และอ่ืนๆอีก
มากมาย  

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก โรงแรม Minimax Premier Hotel Shanghai Hongqiao หรือเทียบเท า
ระดับ 5 ดาว 

วันที่ 4 
รานหยก - ตลาดเฉินหวงเม่ียว - ถนนนานกิง - STARBUCK RESERVE  
ROASTERY - ยานศิลปะเทียนจื่อฝาง - เซี่ยงไฮ(ทาอากาศยานนานาชาติ
ซางไหผูตง) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CZ8463/21.15-00.50) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเย่ียมชม ศูนยหยก อัญมณีลํ้าคา เคร่ืองประดับที่นิยมกันอยางแพรหลาย

เพราะเช่ือวาใส แลวจะชวยป�องกนัอันตรายได ใหทานไดเลือกซื้อ กําไรหยก แหวน
หยก หรือผีเซียะสัตวมงคลที่มีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน   



 

 

 

 
 นําทานสู ตลาดเฉินหวังเม่ียว หรือที่เรียกกันวา ศาลเจาพอหลักเมือง เคยต้ังอยูใจ

กลางเมืองเกา ซึ่งไดกลายเปนศูนยรวมสินคาและอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึง
เอกลักษณของชาวเซี่ยงไฮซึ่งมีการผสมผสานระหวางอดีตและปจจุบันไดอยางลง
ตัว ซึ่งเปนยานสินคาราคาถูกที่มีช่ืออีกยานหน่ึงของนครเซ่ียงไฮ ใหทานอิสระชอป
ปم�งตามอัธยาศัย   

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 

 
 นําทานสู ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู ( Nanjing Lu) เปนถนนที่เกาแกของเซี่ยง

ไฮสรางขึ้นต้ังแตป ค.ศ. 1851 ถือวาเปน walking street หรือ ถนนคนเดิน มี
ความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พื้นถนนปูดวยหินออน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 
2 ฝากฝم�งของนานจิงลู เปนที่ต้ังของรานคามากมาย มีทั้งรานขายเส้ือผาแฟช่ัน ราน
ขายของที่ระลึก รานอาหาร ภัตตาคารหรู รานจิวเวลร่ีช่ือดัง ทั้งรานที่เปนของคน
จีนทองถิ่น และของตางชาติ รานฟาสตฟู�ด มีต้ังแต ราน KFC, McDonald, 
SUBWAY Pizza Hut รานไอศครีม  



 

 

นําทานสูราน Starbucks Reserve Roastery สาขาใหมในเซ่ียงไฮ ใหญกวา
สาขาปกติ 300 เทา สําหรับสาขา Reserve Roastery ที่เพิ่งเปดใหบริการใน
เซ่ียงไฮใหมหมาดเมือ่วนัที่ 6 ธ.ค.ที่ผานมาน้ี สาขาน้ีนอกจากความยิ่งใหญอลังการ
แลว ยังมีบารจิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต  ขึ้นแทนเปนสาขาที่มีบารจิบ
กาแฟยาวที่สุดในโลกของ Starbucks ลูกคาสามารถมาชมการค่ัวกาแฟสดๆ 
สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเคร่ืองดื่มตางๆ กวา 100 เมนู รวมทั้ง
เคร่ืองด่ืมที่มีเฉพาะสาขาน้ีแหงเดียวเทาน้ัน  

 

 
 จากน้ันนําทานชม ยานศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง เปนเขตอยูอาศัยของชาวบานใน

ยุค ค.ศ.1920 – 1930 ประกอบไปดวยบานทรงยุโรปสลับกับบานแบบจีน ถนน
แหงน้ีเร่ิมมีช่ือเสียง ในป ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปน
แบบติดดิน หรือที่ปจจุบันเรียกวา แนวสตรีท ภายในเต็มไปดวยคาเฟ� และรานขาย
ของที่ระลึก และงานแสดงของศิลปนทั้งในและตางประเทศ 

 

 
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติซางไหผูตง 



 

 

21.55 น. ออกเดินทางกลับสู สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชนาเซาท
เทิรน เที่ยวบินที่ CZ8463  (มีบริการอาหารรอนบนเครื่อง) 

00.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 

 
 
 
 
 
 

บินตรงเซี่ยงไฮ SUPER SAVE สุดคุมพัก 5 ดาว 4 วัน 2 คืน โดยสายการบินไชนาเซาทเทริน      

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
 ทานละ 

วันที่ 09-12 ส.ค.62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,000.- 5,900.- 
วันที่ 23-26 ส.ค.62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,000.- 5,900.- 
วันที่ 13-16 ก.ย.62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,000.- 5,900.- 
วันที่ 27-30 ก.ย.62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,000.- 5,900.- 
วันที่ 11-14 ต.ค.62 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,000.- 6,900.- 
วันที่ 13-16 ต.ค.62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,000.- 5,900.- 
วันที่ 18-21 ต.ค.62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,000.- 5,900.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไมถงึ 2 ปบรบิูรณ ณ วนัเดินทางกลับ) ทานละ 4,900.- ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ตัว๋เครื่องบนิ (ไมรวมวีซา) 

  
ราคาน้ีไมรวมคาวซีากรุป ทานละ 1,500 บาท 

ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทาน/ทริป 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 

กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง 



 

 

 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถา
ผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ

เจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการ
ทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจําเต็มจํานวน  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจายเต็มจํานวน 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ 

เก็บคาใชจายทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับ

สายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ
หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra 
Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร
ทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

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



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทาน

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

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 

 - 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, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะ

จากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะ

จากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2.    คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบกรุปทานละ 1,500 บาท 

วีซาแบบหมูคณะ สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับ
พรอมกรุปเทาน้ัน (ใชสําเนาหนาพาสปอรตแบบเต็ม 2 หนามองเห็น



 

 

ขอมูลชัดเจน และรูปถายสแกน1 รูป และตองสงเอกสารลวงหนา 14 วัน
กอนเดินทาง) 
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทําวีซา
กรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําใหไมสามารถยื่นวซีากรุปไดทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์  เรียกเก็บเงินเพิ่ม ทานละ 1,650 บาท พรอมเอกสาร
เพิ่มเติมเพื่อทําการยื่นคําขอวีซาเด่ียวผานศูนยรับยื่น    
โปรดทราบ  ที่มีความประสงค ยื่นคําขอวีซาจีน แบบหมูคณะ (กรุป) ที่
เคยเดินทางไปในประเทศ.  ดังตอไปน้ีต้ังแต ป 2014 เปนตนมา ไม
สามารถยื่นวีซาแบบหมูคณะ (กรุป) ไดตองยื่นวีซาจีนแบบเด่ียวเทาน้ัน 
และใชเวลามากกวากําหนดการเดิม 4 วันทําการ 
 1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 
6.เติรก เมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิ รัก 9.อิหราน 10.อียิปต  11.
ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 
17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.
จอรแดน 24.โซมาเลีย   
        กรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการออกเอกสารวีซาเรียบรอยแลวมีการ
ยกเลิกเดินทาง วีซาจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทาง
คร้ังอ่ืนๆ ได และการยกเลิกเดินทางไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณ ี

3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการ
บินกําหนด 23 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 

4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารที่สั่ง

เพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ทาน/ทริป 
 

หมายเหตุ 



 

 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิด
เหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน 
ภัยธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุด
งาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขา
ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง 
หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่
เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับ
สูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณ
ดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการ
ยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ 
หนวยงานที่ ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะ
จัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญา
ใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของ
บริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจาก
ธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการ



 

 

คืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆ
มาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ

ไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก 

อยางนอย 2 หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลัง

ขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุด

ขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2 ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ 

Re-Entry ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยืน่วีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชน

ของตัวทานเอง 



 

 

6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติ

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

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาต
ใหเดินทาง 

 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน 
ที่อยูที่ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่
ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาให
ขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการ
โทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณา
เตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอน
ออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซา
ใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เปน
เอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการ
เดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมอืงดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบ
กฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแล
บัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจ
ตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ ทํางานใน

ประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  



 

 

 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอ
วีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่
สถานทูตจีน 

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัท
สามารถขอวีซาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับ
ประทับตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 
เดือน [พื้นหลังขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุด
ขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

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

ฉบับแปลรับรองตราประทับรานที่แปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณี
ดังตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 



 

 

3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่น
ทําวีซา 

4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทาง

ลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: 
ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ 
ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย ลกัเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด 
โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด 
เอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 

 
**การขอวซีาเขาประเทศจีน  

สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวซีาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมี
การปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามัน
เพิ่มตามความเปนจริง 
  
 
 
  



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรณุากรอกขอมูล
ดังตอไปน้ี** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวซีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ
ใหญ) ................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทาํงาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคญัมาก กรณุาแจงเบอรที่ถกูตองทีส่ามารถตดิตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกบัทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   



 

 

 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
........................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที่............ เดือน.......................ป..................   
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหต ุ
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถงึบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจทาํให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทัง้น้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 


