
 

 

รหัสทัวร SSH1903459 
ทัวรจีน เซี่ยงไฮ ไกระเบิด หังโจว หาดไวทาน 5 วัน 2 คืน (CZ) 
เซี่ยงไฮ   หังโจว   ลองเรือคลองขุดโบราณตายวิ่นเหอ   ศูนยศิลปะจีน 
ถนนโบราณวิ่นเหอ   ตลาดเฉินหวังเมีย่ว   ยานซินเทียนต้ี   หาดไวทาน 
ถนนนานกิง   รานกาแฟ Starbucks 
 

 
 



 

 

เที่ยวนครปารีสแหงตะวันออก #มหานครเซี่ยงไฮ 
จุดเช็คอินใหมของเซ่ียงไฮ #ตึก STARBUCK สวยที่สุดในโลก 
D.I.Y. ลงสีบนพัด #ศนูยศิลปะจีน เปนแหลงที่รวบรวมศิลปะจีน 

ลองเรือคลองขุดโบราณตายวิ่นเหอ#คลองขุดที่ใชแรงงานของคนที่ยาวที่สุด 
ลิ้มรสเมนูพิเศษ #เสี่ยวหลงเปา #ไกแดง #ไกขอทาน #หมูตงปอ 

 
ตารางการเดินทาง 

 
วัน
ที่ โปรแกรมการเดินทาง เช

า 
เที่
ยง คํ่า พักที่ 

1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 

X X X  

2 

กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ (CZ8320 : 
02.30-06.55)  
หังโจว-ลองเรือคลองขุดโบราณตายวิ่นเหอ-
ศูนยศิลปะจีน -รานใบชา-ถนนโบราณวิ่น
เหอ 
 

  
 

JASMINE 
INTERNATIONA
L HOTEL 4 ดาว  

หรือระดับ
เทียบเทา 

3 หังโจว-เซี่ยงไฮ-รานหมอนยางพารา-ตลาด
เฉินหวังเมี่ยว-รานผาไหม- ยานซินเทียนตี ้   X  

VIENNA HOTEL 
4 ดาว หรือระดับ

เทียบเทา 
 

4 

รานนวดเทา(บัวหิมะ)-หาดไวทาน-ถนน
นานกิง-รานกาแฟ Starbucks-รานหยก 
-  เซี่ยงไฮ – กรุงเทพฯ (CZ8319 : 
21.15-00.55.+1) 

    

5 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)  X  X  X  
 

 
 



 

 

กําหนดการเดินทาง 
วันที่ 22-26 พฤศจิกายน  2562                                 ราคา 11,899.- 
วันที่ 06-10 ธันวาคม 2562                ราคา 12,899.- 
วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562                                         ราคา 13,899.- 
วันที่ 10-14 มกราคม 2563                                          ราคา 11,899.- 
วันที่ 07-11 กุมภาพนัธ 2563                                         ราคา 11,899.- 
วันที่ 14-18 กุมภาพันธ 2563                                         ราคา 11,899.- 
วันที่ 21-25 กุมภาพันธ 2563                                         ราคา 11,899.- 
วันที่ 01-05 มีนาคม 2563                                         ราคา 12,899.- 
วันที่ 15-19 มีนาคม 2563                                         ราคา 12,899.- 
วันที่ 22-26 มีนาคม 2563                                         ราคา 12,899.- 

หมายเหตุ :  
 ไมรวมคาวีซาจีนแบบกรุป ทานละ 1,500 บาท หรือ คาวีซาจีนแบบเดี่ยว (4 วันทํา
การ) ทานละ 1,800 บาท 

• เด็กอายุตั้งแต 2-18 ป เก็บคาทัวรเพ่ิม ทานละ 3,000 บาท 
• ไมรวมคาทิปคนขับรถและ ไกดทองถิ่น จาํนวน 2,000 บาท/ทริป/ทาน (เด็กชําระ 

 
โปรแกรมการเดินทาง 

 
วันแรก  กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ) 
23.30 น. พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู โดยสารขาออก (ระหวาง

ประ เทศ)  ชั ้ น  4  ประตู  9  บริ เ วณ ISLAND-U สายการบิ น  CHINA 
SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจาหนาที ่คอยอํานวยความสะดวกใหกับ
ทาน 

วันที่สอง  กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ-หังโจว-ลองเรือคลองขุดโบราณตายวิ่นเหอ- 
 ศูนยศิลปะจีน -รานใบชา-ถนนโบราณวิ่นเหอ 
02.30 น. เหิรฟ �าสู เม ืองเซ ี่ยงไฮ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE 

เที่ยวบินที่ CZ8320 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 



 

 

06.55 น.      เดินทางถ ึง ทาอากาศยานผู ตง มหานครเซี่ยงไฮ “นครปาร ีสแหง
ตะวันออก” ปจจุบันเซี่ยงไฮเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมที่ใหญที่สุดของจีน แบง
ออกเปน 2 เขต คือ เขตผูตงใหม และเขตผูซีเมืองเกากั้นโดยแมนํ้าหวงผู หลังผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมือง จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองหังโจว (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองเอกของมณฑลเจอ เจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน 
ศูนยกลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม แหลงเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มี
ชื่อเสียงแหงหน่ึงของประเทศจีน 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  
บาย นําทานเดินทางสู คลองขุดโบราณตาย

วิ่นเหอของจีน มีประวัติความเปนมากวา 
2,500 ป คลองแหงน้ีมีความยาวทั้งหมด
ประมาณ 1,794 กิโลเมตร และคลองขุด
นี ้ใช แรงงานของคนที ่โบราณและเปน
คลองที่ยาวที่สุด ซึ่งไหลผานปกกิ่ง, เทียน
สิน, เหอเป �ย, ซานตง, เจ ียงซ ู และเจ
อเจียง นําทานลองเรือคลองขุดโบราณ
ตายวิ่นเหอ ชวงที ่อยู เมืองหัวโจวจะมี
ความยาว 39 กิโลเมตร ใหทานไดชมวิวทิวทัศนสองขางทางที่ยังคงถูกรักษาแบบ
โบราณไวเปนอยางดี จากนั้นนําทานเดินทางสู รานใบชา ใหทานไดชิมชาที่มี
ชื่อเสียงของประเทศจีนหลากหลายชนิด จากนั้นนําทานเดินทางสู ศูนยศิลปะจีน 
ซึ่งเปนแหลงที่รวบรวมศิลปะจีนเอาไว ทานจะไดมีโอกาส D.I.Y. ลงสีบนพัด ดวย
ตัวเอง ทานละ 1 อัน ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยแนะนําวิธีการลงสีบนพัดใหสวยงามกับ
ทุกทานและพัดที่ทุกทานไดทํานั้นยังสามารถนํากลับไปเปนของที่ระลึกไดอีกดวย 
จากนั้นนําทานเดินทางสู ถนนโบราณวิ่นเหอ จะมีรานอาหาร รานกาแฟและขนม
พื้นเมืองมากมาย ใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง พรอมดื่มดํ่ากับบรรยากาศ
ที่คงความเปนศิลปะแบบจีนโบราณด้ังเดิมของเมืองโบราณ 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2) เมนูพิเศษ !! ไกขอทาน+หมูตงปอ 
พักที่  JASMINE INTERNATIONAL HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 



 

 

วันที่สาม  หังโจว-เซี่ยงไฮ-รานหมอนยางพารา-ตลาดเฉินหวังเม่ียว-รานผาไหม-  
 ยานซินเทียนตี ้
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
 นําทานเดินทางกลับสู เซี่ยงไฮ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองที่เต็ม

ไปดวยอาคารสถาปตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนไดรับ
ขนานนามวาเปน “นครปารีสแหงตะวันออก” 
จากนั้นนําทานแวะ รานหมอนยางพารา ใหทาน
ไดเลือกซื้อมาฝากคนทางบาน จากนั้นนําทานสู 
ตลาดเฉินหวังเมี่ยว อาคารบานเร ือนที่เปน
สถาปตยกรรมสมัยราชวงศหมิงและชิง มีอายุกวา
รอยป ภายในบริเวณตลาด มีทั้งรานขายของที่
ระล ึก สินค าพื ้นเม ือง ร านอาหาร ร านขนม
พื้นเมืองและท่ีสําคัญ คอื รานเสี่ยวหลงเปา 

เที่ยง   อิสระตามอัธยาศัย   
บาย นําทานแวะ รานผาไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทาํ

จากผาไหม เชนผาหม เสื้อผา รองเทา เปนตน จากนั้นนําทานเดินทางสู ยานซิน
เทียนตี้ ตั้งอยูฝم�งเมืองเกา ที่นี่มีรานอาหาร เครื่องดื่มที่แตงรานอยางมีระดับ ซึ่งใช
ตึกอาคารหลังเกามาแตงเติมใหมใหเปนรานอาหารที่ดูหรูหรา คลาสสิค นับเปน
สวรรคพักผอนของหนุมสาวและนักทองเที่ยวในเซี่ยงไฮยามคํ่าคืน 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4) เมนูพิเศษ !!  เสี่ยวหลงเปา   
ทานสามารถซื้อ Option เสริมที่นาสนใจไดดังน้ี.. 
•เลือเรือแมนํ้าหวงผู แมนํ้าสายสําคัญของเซี่ยงไฮ เปนอีกกิจรรมหนึ่งที่ผูมาเยือน
เซี่ยงไฮไมควรพลาด ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพของมหานครเซี่ยงไฮในเวลา
กลางคืน (คาลองเรือไมรวมในคาทัวร กรุณาติดตอหัวหนาทัวร) 
พักที่ VIENNA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว  

วันที่สี่  รานนวดเทา(บัวหิมะ)-หาดไวทาน-ถนนนานกิง-รานกาแฟ Starbucks- 
 รานหยก 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 



 

 

นําทานเดินทางสู รานนวดเทา ชมการสาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งในการ
ผอนคลายความเครียด ปรับสมดุลให
การไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ 
พรอมชมครีมเป�าซูถัง หรือที่รูจักกันดีใน
ชื ่อ บัวหิมะ สรรพคุณเปนเลิศในดาน
รักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัด
ตอย เปนยาสามัญประจําบาน จากนั้นนําทานสู หาดไวทาน ตั้งอยูบนฝم�งตะวันตก
ของแมนํ้าหวงผู ความยาวจากเหนือจรดใตถึง 4 กิโลเมตร ทั้งนี้ยังเคยเปนสถานที่
ถายทําภาพยนตรที่โดงดังเรื่อง เจาพอเซี่ยงไฮ  จากนั้นนําทานเดินทางสู ถนน
นานกิง ศูนยกลางการชอปปم�งที่คึกคักมากที่สุดของนครเซี่ยงไฮที่ไมมีวันหลับใหล 
ทั้งยังเปนที่ตั้งหางสรรพสินคามากมายและถือเปนยานสวรรคของบรรดาสาวกแบ
รนดเนมทั้งหลาย 

 เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) เมนูพิเศษ !! ไกแดง 
 บาย นําทานชม รานกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สตารบัคสสาขา

ใหมที่นครเซี่ยงไฮ มาพรอมกับความย่ิงใหญอลังการ ครองตําแหนงสตาร
บัคสสวยที่สุดในโลก เปดใหบรกิาร เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีเครื่องด่ืม
หลากหลายมากกวา 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขาน้ีแหงเดียว 
นอกจากน้ันยังมีอาหารและขนม
มากมาย ในสวนเบเกอร่ีที่ใชชื่อ
วา Princi™ ซึ่งเปนการรวมมือกบั
รานเบเกอรี่ชื่อดังจากอิตาลี และเปน
สาขาแรกในเอเชีย มีการทําขนมกัน
สดๆ ใหมๆ ที่รานทุกวนัมากกวา 80 ชนิด โดยเชฟชาวจีนมากกวา 30 คน
นอกจากน้ี สตารบัคสยังนําเทคโนโลยี AR สรางความสนุกสนานใหกับลูกคา 
โดยรวมมือกับบริษัทจีนยักษใหญ อาลีบาบา เมื่อจอโทรศัพทไปยังจุดตางๆ ใน
ราน เชน ถังค่ัวกาแฟ ก็จะมีรายละเอียดตางๆ ปรากฏขึ้นในโทรศัพท และลูกคายัง
ไดสนุกสนานไปกับการจอโทรศัพทไปยังจุดตางๆ จากน้ันนําทานเดินทางสู ราน
หยก ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากลํ้าคา 



 

 

สมควรแก เวลา น ําท านเดินทางสู  ทาอากาศยานนานาชาติเซ ี่ยงไฮ ผ ู ตง 
21.15 น.     เหิรฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 
เที่ยวบินที่ CZ8319 

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 
วันที่หา  กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ) 
00.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ

ประทับใจ 
 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ 
 

ขอสําคัญควรทราบ (กรุณาอานใหละเอียดทุกขอ) 
 ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
 โปรดตรวจสอบพาสปอรตของทาน จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือน

ขึ้นไปและเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง

นอยกวา 10 ทาน โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่ไมมีวีซาและอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา 
(หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทฯ 
ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค) 

 ขนาดของกรุปไซด จํานวนผูเดินทางอาจมีการปรับเพ่ิมขึ้นไดโดยไมตองแจงใหทาน
ทราบลวงหนา 

 หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ เพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลท และ เวลาบิน กอนทกุครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสม 
และคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือ
ยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือ



 

 

กองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใช
หนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธ

สินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักคือ รานนวดเทา(บัวหิมะ), รานใบชา, ราน
ยางพารา, รานผาไหม, รานหยก ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผล
กับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวน
ทุกทานแวะชม ซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความ
พอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงค
จะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้น
จากทาน เปนจํานวนเงิน 400 หยวน / ทาน / ราน 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีทีท่านมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

 บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจักกัน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน 
จะตองจายคาพักเด่ียวเพิ่มตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทาน้ัน 

 ทานที่มีวีซาจีนและสามารถใชเดินทาง เขา-ออก ไดตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจง
เจาหนาท่ีใหรับทราบกอนการทําจองทัวร  

 ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง 
เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC 
กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย 

 ตั๋วเครื่องบินที่ใชเปนแบบกรุปไมสามารถเลือกที่น่ังลวงหนาได  (ทานจะไดรับที่น่ังแบบสุม
เทาน้ัน) 

 หลังจากที่ทานไดชําระคามัดจําและคาทัวรสวนที่เหลือเรียบรอยแลวน้ัน 



 

 

3 วัน กอนเดินทาง  ทานจะไดรับใบนัดหมายเพ่ือเตรียมตัวการเดนิทาง  
1 วัน กอนเดินทาง   หัวหนาทัวรจะโทรใหขอมูลเตรียมตวัเดินทางแกผูเดินทางอีก
ครั้ง 

 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

(พักหองละ 2-3 
ทาน) 

เด็ก 2-18 
ป  

พักเด่ียว 
(จายเพ่ิม) 

วันที่ 22-26 พฤศจิกายน  2562 11,899 14,899 3,000 
วันที่ 06-10 ธันวาคม 2562              12,899 15,899 3,000 
วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562              13,899 16,899 3,000 
วันที่ 10-14 มกราคม 2563  11,899 14,899 3,000 
วันที่ 07-11 กุมภาพนัธ 2563              11,899 14,899 3,000 
วันที่ 14-18 กุมภาพันธ 2563              11,899 14,899 3,000 
วันที่ 21-25 กุมภาพันธ 2563              11,899 14,899 3,000 
วันที่ 01-05 มีนาคม 2563              12,899 15,899 3,000 
วันที่ 15-19 มีนาคม 2563              12,899 15,899 3,000 
วันที่ 22-26 มีนาคม 2563              12,899 15,899 3,000 

 
อัตราคาบริการ *รวม* 
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พรอมกรุปเทาน้ัน  
2. ที่พักโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดใหพักหองละ 2-3 ทาน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจดัหองพักใหตามความ
เหมาะสมตอไป ** 

3. คาอาหาร 6 มื้อ ตามโปรแกรม (หากทานไมทานอาหารมื้อใด จะไมสามารถคืนเงินได) 
4. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามโปรแกรม 



 

 

5. คารถโคชปรับอากาศ รับ-สง สถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
6. คาภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเปน

อัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 23 กันยายน 2562 จํานวนเงิน 1,500 บาท (หากมีการเรียกเก็บ
เพ่ิมจากสายการบิน ทานตองชําระเพ่ิม)  

7. คาระวางนํ้าหนักกระเป�า ทานละไมเกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ และสัมภาระถือขึ้นเครื่องได 
1 ใบ จํากัดไมเกิน 5 กิโลกรัม 

8. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทางในทองถิ่น คุมครองในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท คา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม) 
 ** คุมครองตั้งแต อายุ 16 – 69 ป เทานั้น ** 
หมายเหตุ:  กรณีผูเดนิทางมีอาย ุ1 เดือน-15 ป และผูเดินทาง อาย ุ70 ป ขึ้นไป คุมครอง

เพียง 50% ของวงเงินคุมครอง และ สําหรับผูเดินทาง อายุไมถึง 1 เดือน กรมธรรมไมรับ
คุมครองใดๆ ทั้งสิ้น ** 

ลูกคาทานใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่ 330 บาท 
ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง**  
การประกันไมคุมครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป�วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไส
ติ ่ง, อาการที่เกี ่ยวของกับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความ
เสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บ
จากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และ การปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม 
 

อัตราคาบริการ *ไมรวม* 
1. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่
สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

2. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบกํากับภาษ)ี 
 



 

 

3. คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น จํานวน 2,000 บาท/ทริป/ทาน (เด็กชําระทิปเทา
ผูใหญ) 
คาทิปหัวหนาทัวร จํานวน 400 บาท/ทริป/ทาน (เด็กชําระทิปเทาผูใหญ) 

4. คาทําวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ (ผูเดินทางเปนผูดําเนินการย่ืนวีซาเอง) 
5. คาทัวรชาวตางชาติ จายเพ่ิมจากคาทัวร 600 หยวน/ทาน/ทริป 
6. คาวีซากรุ ปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ใชเพียงสําเนาหนังสือ

เดินทาง (สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น) หรือ คาวี
ซาจีนทองเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันทําการ) ทานละ 1,800 บาท (สําหรับผูถือพาสปอรต
ไทย) 
หมายเหตุ  
 หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้ง

อ่ืนๆได รวมทั้งไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี   
 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางที่บินลงปกกิ่ง / ปกกิ่ง+

เซี่ยงไฮ (เท่ียว 2 เมือง) ตองยื่นวีซาเด่ียวเทาน้ัน 
 ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําใหไมสามารถ

ยื่นวีซากรุปได  หรือ ทานมีความประสงคจะยื่นวีซาเดี่ยว ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจาย
ในการทํา วีซาเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทําการ ทานละ 1,800 บาท หรือ วีซาดวน 2 วัน ทํา
การ ทานละ 2,925 บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน)  

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการชําระคาบรกิาร 
 กรุณาชําระยอดเต็ม (ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน นับจากวันทีท่ําการจอง) 

เนื่องจากเปนราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋ว
เทานั้น จึงไมสามารถยกเลิกได หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณี
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน 
ทั้งหมด * 

 รบกวนสแกนหนาพาสฯ พรอมรูปถาย แบบเต็มและเห็นชัดเจน สงภายใน 3 วัน หลังจาก
การชําระเงนิคาทัวร 

 
 
 



 

 

การยกเลิกการเดินทาง 
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป     คืนคาใชจายท้ังหมด  
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 29-1 วันกอนเดินทาง  ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ ์ เก็บ

คาใชจายทั้งหมด 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคนเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (9 ทานขึ้นไป) เนื่องจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี ้ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวี
ซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได 

 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ 
เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิก
ดวยกรณีใดๆ 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หนึ่ง หรือไมเดินทาง  พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและ
เงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป (เฉพาะพาสปอรตไทยเทานั้น) 
 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน  

(ตองชัดเจนเทาน้ัน ลูกคาไมตองสงเลมพาสปอรตตัวจริงมา และตองถายใหติดทั้ง 2 หนา 
ดังตัวอยาง) 



 

 

 สแกนรูปถาย 2 นิ ้ว ใหมีขนาดเทารูปจริง และชัดเจน สงใหทางบริษัทฯ เพื ่อใช
ประกอบการยื่นวีซา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ทานมีความประสงคจะย่ืนวีซา
เดี่ยว) 
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือ

เดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด  เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออก
เมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   

3. รูปถายหนาตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น ยิ้มหามเห็นฟน มองเห็น
ทั้งใบหนาและใบหูทั้งสองขางชัดเจน และหามสวมเสื้อสีขาว เชน เสื้อยืดสีขาว ชุด
นักศึกษา หรือชุดขาราชการ ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวน



 

 

สายตา รูปถายมีอายุไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจาก
คอมพิวเตอร  

4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทาน
เอง)  

5. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
5.1 เดินทางพรอมพอแม  / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   

5.1.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัว
จริง 

  5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  5.1.4 กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
5.2 เดินทางพรอมญาต ิ  

5.2.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัว
จริง 
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
5.2.4 กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน 

6.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
6.1   ใบอนุญาติการทํางาน ตัวจริงเทาน้ัน ! ! ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ากวา 3 – 6 เดือน 
6.2   หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต 
6.3 สําเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหตุ :  
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาติการทํางานในประเทศไทยเทานั้น หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผู
เดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  



 

 

 กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

 สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 
ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 

 เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

 โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาต ิ(ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซา
ใหได) 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน  ทานละ 5,360 บาท  
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่

ฝ�ายขาย) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 

 ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
 นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
 นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
 นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ :  

ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส  
เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 

ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด 
นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนีย  ไมสามารถขอวีซาดวนได) 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา** 

 
 



 

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติก
ใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบิน
เทาน้ัน    

 สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ 
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

 กรุณาเตรียมของใชสวนตัว เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน สบูแชมพู ของตัวสวนตัวไปเอง 
เนื่องจากรัฐบาลทองถิ่นตองการรักษาสิ่งแวดลอมและลดการทิ้งขยะ จึงไมมีบริการที่
โรงแรม 

 หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี้!!!! 
**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูล

ดังตอไปนี*้* 
เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME....................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน    หมาย     หยา   ไมไดจดทะเบียน   
  จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส
................................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ)    
.................................................................................................................................................................
.............. รหัสไปรษณีย................................... โทรศัพทบาน......................................... 
มือถือ........................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณีย .......................... 
โทรศัพทบาน........................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
............................................................................ 
ตําแหนงงาน
.......................................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
…………………...….....…………………….…………….... 
........................... ................................................ รหัสไปรษณีย ....................................... 
โทร............................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 



 

 

กรณีปจจุบันทานเกษียณแลว ตองกรอกที่อยูสถานที่ทํางานลาสดุกอนเกษียณ 
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................
......................................................................................รหัสไปรษณีย ....................................... 
โทร................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่.................. เดือน.................ป...........................   
ถึง วันที่.....................เดือน...................ป................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบ ุ
เม่ือวันที่.................. เดือน.................ป...........................   
ถึง วันที่.....................เดือน...................ป................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ  
สําหรับคนโสดขอใหระบุชื่อบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุชื่อสามี หรือ 
ภรรยา เทานั้น!! (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ) 
1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME............................................................... 
RELATION.........................................................TEL.......................................................................... 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME.............................................................. 
RELATION.........................................................TEL..........................................................................  
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME.............................................................. 
RELATION..........................................................TEL.........................................................................  
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอรโทรศัพท  เบอรท ี่ท ํางาน  มือถือ  บาน และกรอกรายละเอียด
แบบสอบถามตามความเปนจริงเพ่ือใชในการขอย่ืนวีซา 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจ
ทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา 
ณ ที่นี้  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได  หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 
0-2245-7033 
 
 


