
 

 

รหัสทัวร B2B1903300 
ทัวรจีน เซี่ยงไฮ หังโจว พัก 5 ดาว บุฟเฟ�ตซีฟู�ดกุงมังกร  
4 วัน 2 คืน (CZ) 
เซ่ียงไฮ หังโจว ลองเรือคลองโบราณตาหยุนเหอ หมูบานใบชาหลงจิง่ หาดไวทาน ถนนนานกิง 
วัดหลงหัว ตลาดเฉินหวงเมี่ยว ถนนศิลปะเทียนจ่ือฝาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) CZ8320 : 02.00-07.20 น. 

23.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 
เคานเตอร U สายการบินไชนาเซาทเทิรน โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรบัและ
อํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

วันที่ 2 
เซ่ียงไฮ (สนามบินเซ่ียงไฮผูตง) –หังโจว-ลองเรือคลองโบราณตาหยนุเหอ-หมูบานใบ
ชาหลงจ่ิง -ข้ึนเจดียหลกัเมืองเฉิงหวางเกอ+พรอมชิมขนมรากบัว-ชอปปم�ง 
HANGZHOU OUTLET 

02.00 น. ออกเดินทางสู มหานครเซ่ียงไฮ สนามบนิเซ่ียงไฮผูตง โดย สายการบินไชนาเซาทเทิรน 
เที่ยวบินท่ี CZ8320  
(มีบรกิารอาหารรอนบนเคร่ือง) 

07.20 น. เดินทางถึง มหานครเซ่ียงไฮ สนามบินเซ่ียงไฮผูตง เมืองเอกเทศเซี่ยงไฮ ซึ่งถือเปน
ชุมชนเกาต้ังแตยุคสามกก (ปค.ศ.220-280) เปนหมูบานชาวประมงจนถึงสมัย
ราชวงศซงไดเปลี่ยนแปลงเปนเซ่ียงไฮซึ่งขณะน้ันเปนเพียงชุมชนเล็กๆหลังจากสงคราม
ฝم�น ค.ศ. 1848 ตัวเมอืงเซี่ยงไฮถูกเปดเปนเมืองทาและเขตเชาของนานาชาติ ต้ังอยูริม
แมน้ําหวงผู หางจากปากแมน้ําแยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบงออกเปน 2 เขต คือ เขตผู
ตง(ใหม) และเขตผูซี(เกา) กั้นโดยแมน้ําหวงผู นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

 นําทานเดินทางสู เมืองหังโจว ซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง ซึ่งมีความมั่งค่ัง
มากท่ีสุดแหงหน่ึงเปนแหลงเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะท่ีมช่ืีอเสียงแหงหน่ึง
ของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมคํีาเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจว
วา “บนฟ�ามีสวรรค บนดินม ีซู(โจว) หัง(โจว)” เพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามสอง
ฟากถนน  จากน้ันนําทาน  ลองเรือคลองโบราณตายุนเหอ ซึ่งมีประวัติความเปนมา
กวา2,500 ป โดยคลองแหงน้ีมีความยาวทั้งหมดประมาณ1,794 กิโลเมตรและคลอง
ขุดน้ีใชแรงงานของคน ที่โบราณที่สุดและเปนคลองที่ยาวที่สุดซึ่งไหลผานปกกิ่ง, เทยีน
สิน, เหอเป�ย, ซานตง, เจียงซูและเจอเจียง ชวงท่ีอยูเมืองหางโจวจะมีความยาว 39 
กิโลเมตร ใหทานไดชมวิวทิวทัศนสองขางทางท่ียังคงถกูรักษาแบบโบราณไว 



 

 

 

 
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ ไกขอทาน+หมูตงโพ) 
 นําทานเดินทางสู หมูบานเหมยเจียอู (ไรชาหลงจิ่ง)  แหลงผลิตใบชาเขียวที่ข้ึนช่ือของ

จีน ใหทานไดชิมชาข้ึนช่ือ โดยกลาวกันวา “ด่ืมชาหลงจิ่ง เพียง 1 จบิ ปากจะหอม
ตลอดวัน”   นําทาน ข้ึนชมววิบนเจดียหลักเมืองเฉิงหวางเกอ ลักษณะเปนอาคาร
โบราณสูงเจ็ดชั้น มีลกัษณะสถาปตยกรรมของราชวงศซงผสมราชวงศหยวน สูง 41.6 
เมตร ประตูทางเขาทําจากหินขัด เปนสัญลักษณของประวัติศาสตรอันยาวนานของ
เมืองหางโจว หากมองข้ึนไปบนชั้นสองของ "หอหลักเมือง" จะเห็นแผนจารึกเขียนโดย
นายเฉิน ชางภาพชาวจนีผูโดงดัง ศาลหลักเมอืงน้ีตั้งขนาบทั้งสองดานดวย "ทะเลสาบ
และภูเขาแปดรอยไมล โดยช้ันแรกและชั้นสองจะมีลานแสดงวัฒนธรรมประวัติศาสตร
และประเพณีพ้ืนบานท่ีมีลักษณะเฉพาะ ชั้นทีส่ามและหาเปนหองชาและลานแสดง
ศิลปะดนตรจีากสาวเมอืงหังโจว (ใหทานชิมขนมรากบัวคนละหน่ึงถวยและชมการ
แสดงดนตร)ี และช้ันสี่เหมาะแกการชมวิวรอบๆ ทะเลสาบซีหู เปนอันหนึ่งสถานที ่ท่ี
นอยคนจะไดยลความงามในมุมสูง   



 

 

 

 นําทานสู HANGZHOU OUTLET สถานท่ีชอปปم�งสุดฮิตของชาวหังโจว ที่เต็มไปดวย
สินคาเส้ือผา แฟช่ัน กระเป�า รองเทา และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหทานเลือกชอปปم�ง
สินคาตามอัธยาศัย 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม HANGZHOU LILY  HOTEL   หรือเทียบเทา 5 ดาว (ทองถิ่น) 

วันที่ 3 หังโจว-เซี่ยงไฮ-ศูนยนวดเทา(ยาบัวหิมะ) – ถายรูปดานลางตกึเซ่ียงไฮทาวเวอร-หาด
ไวทาน-ศูนยผาไหม-ถนนนานกิง–STARBUCK RESERVE ROASTERY 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 นําทานเดินทางกลับสู เมืองเซ่ียงไฮ  ซึ่งถือเปนชุมชนเกาต้ังแตยคุสามกก (ปค.ศ.220-
280) เปนหมูบานชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศซงไดเปลี่ยนแปลงเปนเซ่ียงไฮซึ่ง
ขณะน้ันเปนเพียงชุมชนเล็กๆหลังจากสงครามฝم�น ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซ่ียงไฮถูกเปด
เปนเมืองทาและเขตเชาของนานาชาติ ต้ังอยูริมแมน้ําหวงผู หางจากปากแมน้ําแยงซี
เกียง 17 กิโลเมตร แบงออกเปน 2 เขต คือ เขตผูตง(ใหม) และเขตผูซี(เกา) กั้นโดย
แมน้ําหวงผู นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  นําทานสู ศูนยนวดเทา(ยาบัวหิมะ)  
พรอมฟงบรรยายเกี่ยวกับการแพทยโบราณจีน อดีตถึงปจจุบัน การสงเสริมการใช
สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันป รับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเช่ียวชาญ พรอมผอน
คลายนวดฝ�าเทา   
หมายเหตุ : ขอความรวมมือ กรุณาแชเทาทุกทาน (ไมมีคาใชจาย) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 

 จากน้ันนําทาน ถายรปูดานลางตึกเซ่ียงไฮทาวเวอร  (ไมรวมคาต๋ัวขึ้นชมวิว) เปนตึกท่ี
สรางขึ้นใหมลาสุดและมีความสูงที่สุดในเซี่ยงไฮ  ตึกน้ีมีความสูงถึง 632 เมตร มกีาร
ออกแบบตึกภายนอกท่ีแปลกตาดวยรูปรางตึกที่โคงมนแลดูคลายเกลียวท่ีกําลังบิด
ทะยานขึ้นสูทองฟ�า เพ่ือส่ือใหเห็นถึงความทันสมัยและเอ้ือประโยชนในการเก็บ
พลังงานลมมาใชงาน ภายในสําหรับรองรับบริษัทช้ันนําตาง ๆ ของจีนพรอมการ
ตกแตงที่จะมกีารปรับเปลี่ยนช้ันตาง ๆ 121 ช้ันใหมีทั้งหองประชุม โรงแรม สวนลอย
ฟ�า ลิฟตที่เร็วท่ีสุดในโลก พรอมดวยเทคโนโลยีสุดลํ้าอีกมากมาย และระบบสําหรับดึง
พลังงานจากธรรมชาติมาใช อาท ิกังหันลมและระบบกักเกบ็น้ําฝน   อิสระใหทาน
ถายรูปคูตกึตามอัธยาศัย 



 

 

 

 นําทานสูบริเวณ หาดไวทาน ต้ังอยูบนฝم�งตะวนัตกของแมน้ําหวงผูมคีวามยาวจากเหนือ
จรดใตถึง4กโิลเมตรเปนเขตสถาปตยกรรมที่ไดชื่อวา “พิพิธภัณฑนานาชาติง”   ถือ
เปนสัญลักษณท่ีโดดเดนของนครเซี่ยงไฮ อีกทัง้ถือเปนศูนยกลางทางดานการเงินการ
ธนาคารที่สําคัญ แหงหน่ึงของเซ่ียงไฮ ตลอดแนวยาวของไวทันเปนแหลงรวมศิลปะ
สถาปตยกรรมท่ีหลากหลาย เชน สถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมท้ังการ
ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เปนท่ีต้ังของหนวยงานภาครัฐ 
เชน กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญของบริษัทตางๆ  นําทานเยี่ยมชม ศูนย
ผาไหม ผลิตภัณฑที่ทําจากไหม ไมวาจะเปนเส้ือผา ผาพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนําเสน
ไหมออกมาผลิตเปนสินคาท้ังใชเครื่องจกัร ชมการดึงใยไหมรังแฝดเพื่อมาทําไสนวมผา
หมไหม เหมาะกบัการซื้อเปนท้ังของฝากและใชเอง     นําทานสู ถนนนานกิง หรือ 
นานจิงลู ( NANJING LU) เปนถนนท่ีเกาแกของเซี่ยงไฮสรางขึ้นต้ังแตป ค.ศ. 1851 
ถือวาเปน WALKING STREET หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถงึ 5.5 กิโลเมตร พ้ืน
ถนนปูดวยหินออน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝากฝم�งของนานจิงลู เปนที่ต้ังของ
รานคามากมาย มีทั้งรานขายเส้ือผาแฟช่ัน รานขายของท่ีระลึก รานอาหาร ภัตตาคาร
หรู รานจิวเวลร่ีช่ือดัง ทั้งรานท่ีเปนของคนจีนทองถิ่น   



 

 

 

 นําทานเดินทางไปยัง STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหมในเซ่ียงไฮ 
ใหญกวาสาขาปกติ 300 เทา สําหรับสาขา RESERVE ROASTERY ที่เพิ่งเปด
ใหบริการในเซ่ียงไฮใหมหมาดเมื่อวันที ่6 ธ.ค.ที่ผานมาน้ี สาขาน้ีนอกจากความยิง่ใหญ
อลังการแลว ยังมบีารจิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต  ข้ึนแทนเปนสาขาที่มีบาร
จิบกาแฟยาวที่สุดในโลกของ STARBUCKS ลูกคาสามารถมาชมการค่ัวกาแฟสดๆ 
สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่มตางๆ กวา 100 เมนู รวมทั้ง
เครื่องดื่มท่ีมีเฉพาะสาขาน้ีแหงเดียวเทาน้ัน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ เส่ียวหลงเปา) 
ที่พัก โรงแรม SHANGHAI XIDI   HOTEL   หรือเทียบเทา 5 ดาว (ทองถิ่น) 

วันที่ 4 
ศูนยหยก – วัดหลงหัว –ตลาดเฉินหวงเมี่ยว- ถนนศิลปะเทียนจ่ือฝาง – เซ่ียงไฮ 
(สนามบินเซ่ียงไฮผูตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ CZ8319 : 21.15-00.50 
น. 

เชา รับประทานอาหารเชา   ณ หองอาหารของโรงแรม 
 แวะชม อัญมณีลํ้าคา หยก เปนเครื่องประดับที่นิยมกันอยางแพรหลายเพราะเช่ือวาใส 

แลวจะชวยป�องกันอันตรายได ใหทานไดเลือกซื้อ กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะ
สัตวมงคลท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน   

 



 

 

 นําทานเดินทางสู วัดหลงหัว วัดเกาแกคูบานคูเมืองเซี่ยงไฮ ท่ีมีอายกุวา 1,500 ป วัด
แหงน้ีถูกสรางขึ้นในยุคสามกก ดวยความต้ังใจของซุนกวนที่ตองการอุทิศใหแกมารดาผู
ลวงลับ และไดใชช่ือวัดวา ‘เซียนซื่อ เปนช่ือแรก กอนจะเปลี่ยนมาใชช่ือ ‘หลงหัวจนถึง
ปจจุบัน ภายในวดัมวีิหารเจ็ดหลังตั้งอยูบนพ้ืนที่กวางขวางที่สุดในบรรดาวัดของนคร
เซ่ียงไฮ วิหารแตละหลังมีรปูปم�นพระพุทธรูปและเทพผูพิทักษประดิษฐานอยูใหผูคนได
เขามากราบไหวขอพรอาทิ ในวิหารใหญมีพระศรีศากยมุณี วิหารพระเมตไตรย หรือ 
วิหารเจาแมกวนอิมที่มีองคเจาแมกวนอิมพันกรรายลอมดวยพระพทุธรูปสีทอง 500 
องค ดานตรงขามวัดมเีจดียหลงหัว (LONGHUA PAGODA) เจดียแปดเหลี่ยม
โบราณ 6 ช้ัน สูง 44 เมตร เปนเจดียท่ีถูกสรางขึ้นมาใหมในป 922 แทนเจดียองค
เดิมแตไมอนุญาตใหเขาชมดานใน   

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ  บุฟเฟ�ตอาหารซีฟู�ด... ทานจะเต็ม
อ่ิมจุใจกับการทานอาหารทะเล หอย ปู กุงมังกร แบบไมอ้ัน นอกจากน้ียังมีอาหารอ่ืนๆ 
อาทิเชน  ขนมหวาน ผลไม  ไอศครีม และเคร่ืองดืม่น้ําอัดลม เบียร เหลา  ไวน ฯลฯ) 

 

 
 นําทานสู ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันวา ศาลเจาพอหลักเมือง เคยต้ังอยูใจกลาง

เมืองเกา ซึ่งไดกลายเปนศูนยรวมสินคาและอาหารพ้ืนเมืองที่แสดงถงึเอกลักษณของ
ชาวเซี่ยงไฮซ่ึงมกีารผสมผสานระหวางอดีตและปจจุบันไดอยางลงตัว ซึ่งเปนยานสินคา
ราคาถูกท่ีมีช่ืออีกยานหน่ึงของนครเซี่ยงไฮ ใหทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย   จากน้ัน
นําทานชม ยานศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง เปนเขตอยูอาศัยของชาวบานในยุค ค.ศ.1920 
– 1930 ประกอบไปดวยบานทรงยุโรปสลับกบับานแบบจีน ถนนแหงน้ีเริ่มมช่ืีอเสียง 
ในป ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปนแบบติดดิน หรือท่ีปจจุบัน
เรียกวา แนวสตรีท ภายในเต็มไปดวยคาเฟ� และรานขายของที่ระลึก และงานแสดงของ



 

 

ศิลปนทั้งในและตางประเทศ 
 

 อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
 สมควรแกเวลานําทานสู สนามบินเซ่ียงไฮผูตง 
23.15 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสายการบินไชนาเซาทเทิรน 

เท่ียวบินที่ CZ8319 
(มีบรกิารอาหารรอนบนเครื่อง) 

00.50+1 
น. 

เดินทางถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ 

 

 

อัตราคาบรกิาร  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว
เครื่องบิน 
ทานละ 

วันที่ 15-18 พ.ย.
62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่ 17-20 
พ.ย.62 7,999.- 7,999.- 7,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่ 24-27 
พ.ย.62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,500.- 4,900.- 



 

 

วันที่29 พ.ย.-02 
ธ.ค.62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่ 01-04 ธ.ค.
62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่ 13-16 ธ.ค.
62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่15-18 ธ.ค.
62 7,999.- 7,999.- 7,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่ 20-23 
ธ.ค.62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่ 29ธ.ค-01 
ม.ค.63 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,500.- 6,900.- 
วันที่ 03-06 
ม.ค.63 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่ 05-08 
ม.ค.63 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่ 17-20 ม.ค.
63 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่ 31ม.ค.-03 
ก.พ.63 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่16-19 ก.พ.
63 7,999.- 7,999.- 7,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่ 28ก.พ.-02 
มี.ค.63 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่06-09 มี.ค.
63 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่ 08-11 มี.ค.
63 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่ 13-16มี.ค.
63 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่ 20-23 
มี.ค.63 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 4,900.- 



 

 

วันที่ 22-25 
มี.ค.63 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 4,900.- 
ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบรบูิรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 4,900.-  
ราคาน้ีรวมรายการทัวร ต๋ัวเคร่ืองบิน (ไมรวมวีซา) 

 

ราคาน้ีไมรวมคาวีซากรุป 1,500 บาท /วีซาเด่ียว 1,800 บาท 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมคัคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทาน/ทริป 
**เด็กเก็บทริปเทาผูใหญ** 
 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

 เงื่อนไขการใหบรกิาร 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพ่ือเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมท้ังไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 5,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมกีารจายเงนิมัดจํา 
    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 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมดัจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER 



 

 

FLIGHT  จะไมมกีารคืนเงินมดัจํา หรือคาทวัรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมา
จายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

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

อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1.  คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการท่ีระบ ุ(สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษทัได ** 

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

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

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

อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
 1. กระเป�าเดินทาง 



 

 

2.    คาธรรมเนียมการยืน่ขอวีซาจีนวีซากรุป 1,500 บาท หรือวีซาเด่ียว พาสปอรตไทย 
ทานละ 1,800 บาท 
วีซาแบบหมูคณะ สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุป
เทาน้ัน (ใชสําเนาหนาพาสปอรตแบบเต็ม 2 หนามองเห็นขอมูลชัดเจน และรูปถาย
สแกน1 รูป และตองสงเอกสารลวงหนา 14 วนักอนเดินทาง) 
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทําวีซากรุป ไมวาดวย
สาเหตุใดๆท้ังสิ้น ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปไดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บ
เงินเพ่ิม ทานละ 1,650 บาท พรอมเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือทําการยื่นคําขอวีซาเด่ียว
ผานศูนยรับยื่น    
โปรดทราบ  ที่มคีวามประสงค ยื่นคําขอวีซาจีน แบบหมูคณะ (กรุป) ที่เคยเดินทางไป
ในประเทศ.  ดังตอไปน้ีต้ังแต ป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยืน่วซีาแบบหมูคณะ 
(กรุป) ไดตองยื่นวีซาจนีแบบเดี่ยวเทาน้ัน และใชเวลามากกวากําหนดการเดิม 4 วัน
ทําการ 
 1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรกเมนิ
สถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.
เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.
ตุรก ี21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแดน 24.โซมาเลีย   
        กรณีท่ีเจาหนาท่ีดําเนินการออกเอกสารวีซาเรียบรอยแลวมีการยกเลิกเดินทาง 
วีซาจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกบัการเดินทางครั้งอ่ืนๆ ได และการยกเลิก
เดินทางไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี 

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

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

โทรศัพท, คาซักรดีฯลฯ 
6. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และคนขับรถ รวม 300 หยวน /ทาน/ทริป 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย

จนไมอาจแกไขได 



 

 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานสละสิทธ์ิ
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

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

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากได
สํารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคดิตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเครื่องบนิตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบริษทัฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กาํกับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีารคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอยื่นวีซาเด่ียว 
เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,925 บาท  



 

 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารดุ 
2. หนังสือเดินทางตองมหีนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รปูตองหนาตรง ไมย้ิมเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางห ูเเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ RE-

ENTRY ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบรบูิรณ ตองแนบสูติบัตรตวัจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติ

บัตรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดท่ี 
HTTP://WWW.CONSULAR.GO.TH/)            

  - กรณีท่ีเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีทํางาน ตําแหนงงาน ท่ีอยูปจจุบัน ท่ีอยูที่

ทํางาน ญาติท่ีติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ท่ีทํางาน และของญาติ 
โปรดรบัทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

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

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการย่ืนวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพ่ิมเติมหรอืเปลี่ยนระเบียบการยืน่เอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครัง้บริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูท่ีประสงคจะใชหนังสอืเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา 
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบตัรของทานเปนอยางดี 



 

 

หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 
2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
คาธรรมเนียมการยื่นวซีาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีท่ีทางบรษัิทสามารถขอวีซาให
ได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพ่ิม 5,550 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพ่ิม  1,900 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 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 
- รปูตองหนาตรง ไมย้ิมเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางห ูเเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

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

รับรองตราประทับรานท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
1. ชื่อเปนชาย แตสงรปูถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 



 

 

2. นํารูปถายเกา ทีถ่ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายท่ีมีววิดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยนืเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายท่ีเปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรปูที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
 
อัตราคาวีซาดวน ท่ีตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย 
ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน 
สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยืน่วีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มกีารปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมกีารปรับราคา
ภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 
 

**สถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส ................................................................................. 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 



 

 

โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองท่ีสามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกบัทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
........................... 
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ป..................   
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบรษัิทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพ่ิมเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครดั) 



 

 

 


