
 

 

รหัสทัวร ITV1903124 
ทัวรจนี เซี่ยงไฮ หังโจว ดิสน่ียแลนด 5 วัน 3 คืน (CZ) 
เซ่ียงไฮ มหานครสุดยิ่งใหญสวยงาม “นครปารีสแหงตะวันออก” 
เมืองหังโจว สวรรคบนดิน ลองเรือทะเลสาบซีหูตามรอยนางพญางูขาว 
สวนสนุกเซี่ยงไฮดิสนียแลนด ขนาดใหญอันดบั 2 ของโลก  
ชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ หาดไวทาน สถานที่สุดโรแมนติด  
Outlet Mall Florentia Village  สวยและอลังที่สุดในมหานครเซ่ียงไฮ 
เมืองเกาเซ่ียงไฮ 1192 ซอย ยานที่ฮอตฮิตสําหรับคนชอบถายรูป 
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หังโจว 1 คืน, เซ่ียงไฮ 2 คืน  
เมนูพิเศษ: ไกขอทาน+หมูตงพอ, ไกแดง, เส่ียวหลงเปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง                     
 
วันแรก: ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   
22.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิโซนผูโดยสารระหวางประเทศช้ัน 4 ประต ู 
 เคาเตอรเช็คอินสายการบิน China Southern (รับเอกสารตาง ๆ พรอม

ขอแนะนําข้ันตอนจากเจาหนาท่ี) กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สาย
การบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน   

วันที่สอง: ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ-เซ่ียงไฮ-เมืองหังโจว-ลองเรือทะเลสาบซีห ู
   ถนนโบราณเหอฝم�งเจีย                 
 อาหารเที่ยง,เย็น      
01.55 น. เดินทางสู เมืองเซ่ียงไฮ โดยสายการบิน China Southern เที่ยวบนิท่ี CZ8464 
  **บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 
07.20 น. ถึง ทาอากาศยานผูตง เมืองเซี่ยงไฮ ผานพิธีการ

ตรวจคนเขาเมืองใหเรียบรอย นําทานเดินทางสู  
เมืองหังโจว (ใชระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชม.) เปนเมืองหลวงของ
มณฑลเจอเจียง อยูหางจากเซ่ียงไฮไปทาง
ตะวันตกเฉียงใตราว 180 กิโลเมตร หังโจวเปนหน่ึงในเมืองท่ีมีความเกาแกที่สุด
ของจีน (อีก 6 เมือง ไดแก ซีอาน โลวหยาง เจอโจว ปกกิ่ง หนานจิง และเสฉวน) 
หังโจวเปนเมืองซึ่งมคีวามมั่งค่ังมากท่ีสุดแหงหน่ึง เปนแหลงเภสัชอุตสาหกรรม 
และสถาบันศิลปะท่ีมีช่ือเสียงแหงหน่ึงของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคําเปรียบเปรย
ถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจววา “บนฟ�ามีสวรรค บนดินมี ซ ู(โจว) หัง
(โจว)” (สวรรคบนดิน) เพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามสองฟากถนน นําทาน 
ลองเรือทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอันงดงามและวิจิตรตระการตาของทะเลสาบซี
หู  ชมทิวทัศนสิบแหงของทะเลสาบซีหู พรอมฟงเร่ืองราวซึ่งเปนที่มาของตํานานรัก 
“นางพญางูขาว” กบัชายคนรักช่ือ “โขวเซียน” ชมธรรมชาตอัินงดงามรอบๆ
ทะเลสาบ จนไดรบัสมญานามจากนักทองเที่ยววา “พฤกษชาติในนครินทร” 

เท่ียง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษไกขอทาน+หมูตงพอ 



 

 

นําทานสู หมูบานชาหลงจ่ิง แหลงผลิตใบชาเขียวที่ข้ึนช่ือของ จีน  “หลงจ่ิงฉา” 
กลาวกันวา “ด่ืมชาหลงจ่ิง เพียง 1 จิบปากจะหอมตลอดวัน” เน่ืองจากวาชาหลงจิ่ง
น้ันมีรสชาติที่ออนละมุน จากยอดของใบชาที่มีกรรมวิธีทําดวยการค่ัว ในขณะท่ีใบ
ชายังสด ชาหลงจิ่งจึงไดรับการยอมรับจากนักด่ืมชาทั่วทุกมมุโลก เหมาะแกผูท่ี
กําลังเร่ิมหัดด่ืมชา เพราะชาจะมีรสออนๆสีสวย รสหวานไมฝาด กลิน่หอมจางๆ ที่
สําคัญยังม ี ประโยชนมากมาย เชน บํารงุสายตา ลดไขมันในเสนเลือด ลด
น้ําหนัก  นําทานชอปปم�ง ถนนโบราณเหอฝم�งเจีย เปนถนนสายหน่ึงท่ี สะทอนใหเห็น
ประวติัศาสตรและวัฒนธรรมอันเกาแกของหังโจวไดอยางดี ถนนสายน้ีมีความยาว 
460 เมตร กวาง120เมตร ในปจจบุันยังคงไวซึ่งสภาพด้ังเดิมของสิ่งปลูกสราง
โบราณ สวนหน่ึงแลว บานเรือนทั้งสองขางทางที่สรางขึ้นใหมลวนสรางจากไม
และมุงหลังคาสีคราม อิสระชอป ปم�งตามอัธยาศัยกบัสินคามากมาย 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   
เขาสูท่ีพัก KAIYUANMANJU HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกนั   

วันที่สาม: หังโจว-เซ่ียงไฮ-ตลาดรอยปเซี่ยงไฮ-หาดไวทาน-ถนนนานกิง  
 อาหารเชา,เที่ยง,เย็น      
เชา    บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

แวะชม รานยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผา
หม ท่ีนอน กระเป�า  รองเทา ฯลฯ จากน้ันนําทาน
เดินทางกลับสู เซ่ียงไฮ (ใชระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชม.) เมืองที่เต็มไปดวยอาคาร
สถาปตยกรรมที่มีลวดลาย สวยงามตามแบบฉบับ
ยุโรป จนไดรับขนานนามวาเปน “นครปารีสแหง
ตะวันออก” แวะชม โรงงานผลิตผาไหม อันลือช่ือ
ของจีน วิธีการนําเสนไหม ออกมาผลิตเปนสินคาเพื่อ
มาทําไสนวมผาหมไหม 

เท่ียง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู ตลาดเฉินหวงัเมี่ยว หรือ ตลาดรอยปเซี่ยงไฮ เปนตลาดเกาอาคาร
บานเรือนบริเวณน้ีเปนสถาปตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและชิง ตกแตงสไตล



 

 

สถาปตยกรรมแบบโบราณจีน ท่ียังคงความงดงาม ท้ังรานขายอาหาร รานขนม
พ้ืนเมืองอาหารข้ึนช่ือของท่ีน่ีคือ เส่ียวหลงเปา อันลือช่ือ และยังมีขายของที่ระลึก
ตางๆมากมาย อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย นําทานเที่ยวชม หาดเจาพอเซี่ยง
ไฮโฉมใหม (หาดไวทาน) ตนกําเนิดอันลือช่ือของตํานานเจาพอเซี่ยงไฮ เปน  ถนน
ท่ีสวยงามอันดับหน่ึงของเมืองเซี่ยงไฮ ระหวางทางผานเขตเชาของประเทศตางๆ 
ในสมัยอาณานิคม พรอมชมอาคารสูงตระหงาน ซึ่งเปนศิลปกรรมสไตลยุโรป นํา
ทานเดินทางสู ถนนนานกิง ถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ สองขางทาง
จะมีรานคาจําหนายสินคาตางๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม. อิสระชอป
ปم�งตามอัธยาศัย 
 
 
 
 

 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษไกแดง 

เขาสูท่ีพัก RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAN HOTEL (4*) หรือ
ระดับใกลเคียงกนั   

วันที่ส่ี: ตลาดเถาเป�า-ยานเมืองเกาเซ่ียงไฮ 1192 ซอย- Outlet Mall Florentia 
Village 

 อาหารเชา,เที่ยง,เย็น      
เชา    บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

 นําทานผอนคลายความเมื่อยลาดวยการ นวดฝ�าเทาโดยการแชเทาดวยยาสมุนไพร
จีน และนวดผอนคลายที ่ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณฟงเรื่องราวเกี่ยวกบั
การแพทยโบราณ  ต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน การสงเสริมการใชสมนุไพรจีนที่มีมานาน
นับพันปพรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเช่ียวชาญ นําทานชอปปم�งอยางจุใจ
ท่ี ตลาดเถาเป�า ตลาดจําหนายสินคาราคาถูก มีสินคาใหทานเลือกมากมาย อาทิ
เชน เส้ือผา ผาไหม รองเทา กระเป�า นาฬกิา ฯลฯ 

เท่ียง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 



 

 

แวะชมอัญฃมณีท่ีประเทศจีนยกยองวามคีาอยางลํ้าเลิศยิ่งกวาทองและเพชรน่ันก็
คือ หยกจีน ชาวจีนมคีวามเช่ือวาหยกเปนอัญมณีล้ําคาเปนสิริมงคลแก ผูท่ีไดมา
ครอบครอง ทําใหชีวติเจริญรุงเรือง สงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนามั่งค่ัง โชคดี 
อายุยืนยาวใหทานไดเลือกซื้อ กําไลหยก แหวนหยก ฯลฯ 
นําทานเดินทางสู ยานเมืองเกาเซ่ียงไฮ 1192 ซอย เปนยานท่ีฮอตฮิตสําหรับคน
ชอบถายรปู จะมลีักษณะเปนศิลปะยอนยุคหรือที่ปจจุบันเรียกวาแนวสตรีทอารต 
ภายในเต็มไปดวยรานคา รานกาแฟ และรานรานขายของที่ระลึกตางๆ อิสระให
ทานชอปปم�งและถายรูปตามอัธยาศัย นําทานชอปปم�ง Outlet Mall Florentia 
Village Super Band Mall Outlet ที่สวยและอลังที่สุดในมหานครเซี่ยงไฮ 
สถานทีร่วบรวมสินคาแบรนดเนมช้ันนําจากท่ัวมุมโลกนํามาไวที่น่ี เพื่อความ
สะดวกสบายในการชอปปم�ง 

 
 
 
 
 
 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษเส่ียวหลงเปา 

เขาสูท่ีพัก RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAN HOTEL (4*) หรือ
ระดับใกลเคียงกนั   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันทีห่า: อิสระทั้งวันเซี่ยงไฮดิสนียแลนด (รวมคาบัตร)                 
 อาหารเชา      
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางสู เซ่ียงไฮ ดิสนียแลนด (SHANGHAI DISNEYLAND) เปนสวน
สนุกแหงที่ 6 ของอาณาจักรดิสนียแลนด ซึง่มขีนาดใหญอันดับ 2 ของโลก รอง

จากดิสน่ียแลนดในออรแลนโด รัฐฟลอริดา 
สหรัฐอเมริกา และเปนสวนดิสนียแลนดแหงท่ี 3 
ในเอเชีย ซึ่งถือวาเปนดิสนียแลนดท่ีมีขนาดใหญ
กวา ฮองกงดิสน่ียแลนด ถงึ 3 เทา เปด
ใหบริการเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2016 ใชเวลาสราง

รวม 5 ป ใชงบประมาณสรางราว 5.5 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 180,000 ลานบาท  
แบงพ้ืนท่ีออกเปน 7 โซน ดังน้ี 
1. โซนDISNEY TOWN โซนแรกกอนเขาสวนสนุก 
ประกอบไปดวยรานอาหาร รานจําหนายของ
ท่ีระลึกมากมาย ทั้งยังมี LEGO LAND ใน
โซนน้ีอีกดวย 
2.โซนMickey Avenue โซนขายของท่ีระลึก
และรานอาหาร และจะมีสวนท่ีฉายหนัง
การตูนส้ันของมกิกี้เมาส อีกทั้งยังมีตัวละคร
แสนนารัก ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาใหทานไดถานรูป 
3.โซน ADVENTURE ISLE ดินแดนการผจญภัยที่ต่ืนตาต่ืนใจกับบรรยากาศหุบ
เขาลึกลับในยุคดึกดําบรรพ CASMP DISCOVERY พรอมเชญิชวนใหรวมกัน
เดินสํารวจดินแดนที่แฝงไวดวยความปริศนาและลึกลับ ลงเรือเขาสู ROARING 
RAPIDS อุโมงคถํ้าปริศนาเปนที่อยูของจระเขยักษ เปนเครื่องเลนแนว 4D บินชม
ธรรมชาติและสิ่งกอสรางตางๆทั่วโลก  



 

 

4.โซน TOMORROW LAND ไฮไลทเดนของสวนสนุก ที่มักจะสรางโลกแหง
อนาคตเพ่ือสรางจินตนาการใหกับเด็กๆพรอมกับดีไซนเครื่องเลนท่ีมีจากวีดีโอเกม
และภาพยนตตรไซไฟช่ือดัง TRON รถไฟเหาะรูปทรงจกัรยานยนตไฮเทค ซึ่งถูก
ขนานนามวา LIGHTCYCLE POWER RUN สุดยอดรถไฟตีลังกาที่หามพลาด 
หรือ สาวกของ STAR WARS LAUCH BAY ท่ีจะไดถายรปูกับ DARTH 
VADER ตัวเปนๆ 
5.โซน GARDENS OF IMAGINATION มจุีดเดนเร่ืองวัฒนธรรมจีน สงเสริม
เอกลักษณของสวนพฤกษาในสวนสนุก ท้ังยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตวของดิสนีย 
ดัดแปลงเปนเหลา 12 นักกษัตริย ตามแบบปฎิทินจีน สนุกสนานกับเคร่ืองเลน 
FANTASIA CAROUSEL และ DUMBO THE FLUING ELEPHANT 
6.โซน TREASURE COVE ธีมโจรสลัด โดยเนรมิตฉากจากภาพยนตรช่ือดัง
อยาง PIRATES OF THE CARIBBEAN-BATTLE FOR THE SUNKEN 
TREASURE เครื่องเลนแนว 4D  
  7.โซน FANTASY LAND สนุกสนานกับเมืองเทพนิยาย โซนที่ต้ังของปราสาท
ดิสน่ีย ที่มีชื่อวา ENCHANTED STOURYBOOK CASTLE พบกับโชวอัน
ยิ่งใหญตระการตาจากตัวการตูนช่ือดัง อาทิ สโนไวท ซินเดอเรลา มกิกี้เมาส หมี
พูห และโซนกิจกรรมอยางเชน ONCE UPON A TIME ADVANTURE    
เร่ืองราวการผจญภัยในปราสาทดิสน่ีย พบเรือ่งราวของสโนไวท ผานอแบบสามมิติ 
หรือ ALICE IN WONDERLAND MAZZ และเครื่องเลนไฮไลทคือ SEVEN 
DWARFS MINE TRAIN 

  อิสระอาหารเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย   
18.30 น. ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินผูตง 
21.10 น. เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Southern เที่ยวบินที่ 

CZ8463 
**บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 

00.55  น.+1 ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ  
**กรณีลูกคาตองการซือ้ต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาติดตอคอนเฟรมเวลากับเจาหนาท่ีอีก

ครั้ง** 



 

 

อัตราคาบรกิาร 

วันเดินทาง ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก 
อายุ 2-18 
ป 

 
Infant  
อายุ 0-2 ป 

พักเด่ียว
เพ่ิม ที่น่ัง 

6-10 พ.ย.62 9,888   
 
 

Infant 
5,000฿ 

ไมรวมคาวี
ซา 
 

3,500  
11-15 พ.ย.62 9,888  3,500  
20-24 พ.ย.62 9,888    
25-29 พ.ย.62 11,888    

27 พ.ย.-1 ธ.ค.62 11,888    
9-13 ธ.ค.62 12,888    

16-20 ธ.ค.62 11,888    
10-14 ก.พ.63 11,888    
23-27 มี.ค.63 11,888    

 
ส่ิงท่ีลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 
-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกบัการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมกีาร ประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยว
ท่ัวไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, 
ผีชิว ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกบั
นักทองเท่ียวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซ้ือ
หรือไมซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมกีารบังคบัซ้ือใดๆท้ังสิ้น  
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของ
รัฐบาลรานใดๆก็ตามท่ีระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชย
เพ่ิม รานละ 3,500 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง 
*** 
 
- กรณีเขารานชอปของจีน ข้ึนอยูกับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซึ่ง
เปนความเต็มใจของผูซื้อในสินคาน้ันๆ และ ขอตกลงระหวางลูกคากับรานคา ดงัน้ัน บรษัิทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาที่ไมไดตรงตามขอเสนอของ
รานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกคร้ัง 
 



 

 

-  ลูกคาทานใดท่ีอยูตางจังหวัดและตองออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร, 
หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยาง
ละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขาย
เปนหลัก 
 
หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง,  
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซือ้บัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพ่ือเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษทัฯกอนทําการจอง   กรณี
เกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบนิ มี
การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดาน
ความปลอดภัยเปนตน )  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืน
คาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย  (กรณีทําวีซาแบบกรุป) 
1. สําเนาหนาพาสปอรต โดยทานถายรูป หรอื สแกนสีหนาหนังสือเดินทาง (หนาท่ีมีรูปทาน) 
แบบเต็มหนารายละเอียดครบถวน ชัดเจน ไมดํา ไมเบลอ หามขีดเขยีดลงบนหนาพาสปอรตโดย
เด็ดขาด (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารดุใดๆ ท้ังสิ้น ถาเกิดการชํารุด  เจาหนาที่
ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.รูปถายสี พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน สามารถใชมอืถือในการถายไดเลย *หามใสเส้ือสีขาวและ
เครื่องประดับในการถายรูป* 
 
 
 
 
 
 
3. พาสปอรตเลมจริง ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 
หนาเต็ม ลูกคาถือไปที่สนามบินเอง ณ วันเดินทาง   (หนังสือเดินทางตองเปนเลมที่สงช่ือใหเรา
ทําวีซาเทาน้ัน!! 
 
 สําคัญมาก: กรุณานําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)มาในวันเดินทางทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบกรณีท่ีทานลืม หรือ นําหนังสือเดินทางมาผิดเลม 
 
 
 
 
 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง  (กรณีทําวีซาแบบเด่ียว ชําระเพิ่ม 2,200 
บาท)  
1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวนัหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-
กลับ มิฉะน้ันบริษัทจะไมรับผดิชอบกรณี ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน    
2.หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม    
3.รูปถายหนาตรง รูปสี 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน และตองไมใช
สต๊ิกเกอร หรือรปูพร้ินซจาก คอมพิวเตอร  (รปูใหมถายไมเกนิ 6 เดือน อัดดวยกระดาษสีโกดัก
และฟูจิ เทาน้ัน ) 
4.สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล(ถามี) ของผูเดินทาง   



 

 

หมายเหตุ : การขอวีซาจีนใชเวลาประมาณ 4 วันทําการ  
 
กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาต ิ 
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมคีาใชจายเพ่ิมเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทาง
บริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจนี 
 
*** ออกเดินทางขั้นต่ํา  20 ทาน หากเดินทางตํ่ากวากําหนด มีความจําเปนที่ตองเรียกเกบ็
คาใชจายเพ่ิมเติม 
ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรับข้ึนของภาษีนํ้ามันหรือภาษีใดๆ จาก
สายการบิน 
***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันที่เดินทาง เปนเกณฑในการ
นับอายุ*** 
 
อัตราคาบรกิารรวม  
 
1.คาต๋ัวเครื่องบินไปกลบั กรุงเทพฯ(BKK) – เซี่ยงไฮ (PVG) – กรงุเทพฯ(BKK)  
3.คาโรงแรมท่ีพัก (พักหองละ  2 ทาน หากพกั 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคู
และเสริมเตียงสปริง) 
4.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามท่ีระบุไวในรายการ) 
5.คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มัคคุเทศก  
6.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกําหนด 
7.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารกัษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของ
บริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัททําไว(ไมครอบคลมุถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทั้งน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดท่ีมีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสรจ็ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 



 

 

อัตราคาบรกิารไมรวม  
 
1.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพ่ิม คาโทรศัพท 
คาโทรสาร  
คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรดี ฯลฯ 
2.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
3.คาวีซาทองเท่ียวจีนแบบกรุป  ทานละ 1,500 บาท 
กรณีใหทางบรษัิทฯยื่นวีซาเด่ียวให         ทานละ 2,200 บาท **ยื่นแบบเด่ียว 4 วันทาํ
การ** 
วีซาจีนแบบเด่ียวดวนทางบริษัทฯยื่นให        ทานละ 3,500 บาท **ยื่นแบบเดี่ยว 2 วันทาํ
การ** 
4.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาต ิและ ตางดาว 
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�า
เกินทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากบัสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 
6. (6.1) คาทิปไกดและคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลกูคา 1 ทาน  
    (6.2) คาทิปหัวหนาทัวร 400 บาท ตอทริป/ลกูคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ)  
7.คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพ่ิม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกติ 
 
เง่ือนไขในการจอง  มดัจําทานละ 9,500 บาท และชําระสวนท่ีเหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 
15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจําหรอืชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวา
ดวยสาเหตุใดใดผูจัดมสิีทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ันต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดนิทาง
ตามวันทีท่ี่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้ง
หมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
เงินไมวากรณีใดทั้งส้ิน เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวย
เหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเครือ่งบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  
 



 

 

หมายเหตุ :  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถกูตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมดัจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะ
ไมถึง 20 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. รายการทองเท่ียวสามารถสลับปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีเขาพัก 
ท้ังน้ีตองข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบรกิารเพ่ิมเติมของแตละสนามบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  



 

 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน 
12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนั 
13. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนั
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว ตาม พ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษิัทฯได และทางบริษัทฯถือ
วาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกนั
สุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครอง
ใหละเอียด) 
14. เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวท้ังหมด 
 


