
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

💚 เซี่ยงไฮ ้มหานครสุดยิ่งใหญ่สวยงาม “นครปารีสแห่งตะวันออก” 

💚 เมืองหังโจว สวรรค์บนดิน ล่องเรือทะเลสาบซีหูตามรอยนางพญางูขาว 

💚 สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ ขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก  

💚 ชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน สถานที่สุดโรแมนติด  

💚 Outlet Mall Florentia Village  สวยและอลังท่ีสุดในมหานครเซี่ยงไฮ้ 

💚 เมืองเก่าเซี่ยงไฮ้ 1192 ซอย ย่านที่ฮอตฮิตสำหรับคนชอบถ่ายรูป 

💚 บินตรงเข้าเซี่ยงไฮ้โดยสายการบิน China Southern 

เซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนี่ย์แลนด์ 



 

 
 

 

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หังโจว 1 คืน, เซี่ยงไฮ้ 2 คืน >ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า< 

เมนูพิเศษ: ไก่ขอทาน+หมูตงพอ, ไก่แดง, เสี่ยวหลงเปา 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 

อายุ 2-18 ปี 

 

Infant  

อายุ 0-2 ปี 

พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง 

6-10 พ.ย.62 9,888  

12,888 

 

 

 

Infant  

5,000฿ 

ไม่รวมค่าวีซ่า 

 

3,500  

20 
11-15 พ.ย.62 9,888  

12,888 

3,500  

20 
20-24 พ.ย.62 9,888  

12,888 

 

3,500 

 

20 
25-29 พ.ย.62 11,888  

14,888 

 

3,500 

 

20 
27 พ.ย.-1 ธ.ค.62 11,888  

14,888 

 

3,500 

 

20 
9-13 ธ.ค.62 12,888  

15,888 

 

3,500 

 

20 
16-20 ธ.ค.62 11,888  

14,888 

 

3,500 

 

20 
10-14 ก.พ.63 11,888  

14,888 

 

3,500 

 

20 
23-27 มี.ค.63 11,888  

14,888 

 

3,500 

 

20 
                     

วันแรก: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

22.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประต ู 

 เคาเตอร์เช็คอินสายการบิน China Southern (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่ ) 

กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของ

สายการบิน   

 

วันที่สอง: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-เซี่ยงไฮ-้เมืองหังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย  

                                                                                             อาหารเที่ยง,เย็น      

01.55 น. เดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน China Southern เที่ยวบินที่ CZ8464 

  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 



 

 
 

 

07.20 น. ถึง ท่าอากาศยานผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่  

เมืองหังโจว (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง อยู่ห่างจาก

เซี่ยงไฮ้ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 180 กิโลเมตร หังโจวเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความเก่าแก่ที่สุดของจีน (อีก 6 

เมือง ได้แก่ ซีอาน โล่วหยาง เจ้อโจว ปักก่ิง หนานจิง และเสฉวน) หังโจวเป็นเมืองซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่ง

หนึ่ง เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรม และสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบ

เปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู (โจว) หัง(โจว)” (สวรรค์บน

ดิน) เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน นำท่าน 

ล่องเรือทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอันงดงามและวิจิตร

ตระการตาของทะเลสาบซีหู  ชมทิวทัศน์สิบ แห่งของทะเลสาบ

ซีหู พร้อมฟังเรื่องราวซึ่งเป็นที่มาของตำนานรัก “นางพญางู

ขาว” กับชาย  คนรักชื่อ “โข้วเซียน” ชมธรรมชาติอันงดงาม

รอบๆทะเลสาบ จนได้ร ับสมญานามจากนักท่องเที ่ยวว่า 

“พฤกษชาติในนครินทร์” 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษไก่ขอทาน+หมูตงพอ 

นำท่านสู่ หมู่บ้านชาหลงจิ่ง แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของ จีน  “หลงจิ ่งฉา” กล่าวกันว่า “ดื ่มชาหลงจิ่ง 

เพียง 1 จิบปากจะหอมตลอดวัน” เนื่องจากว่าชาหลงจิ่งนั้นมีรสชาติ

ที่อ่อนละมุนจากยอดของใบชาที่มีกรรมวิธีทำด้วยการคั่ว ในขณะที่ใบ

ชายังสด ชาหลงจิ่งจึงได้รับการยอมรับจากนักดื่มชาทั่วทุกมุมโลก 

เหมาะแก่ผู ้ที ่กำลังเริ ่มหัดดื่มชา เพราะชาจะมีรสอ่อนๆสีสวย รส

หวานไม่ฝาด กลิ่นหอมจางๆ ที่สำคัญยังมี ประโยชน์มากมาย เช่น 

บำรุงสายตา ลดไขมันในเส้นเลือด ลดน้ำหนัก  นำท่านช้อปปิ้ง ถนน

โบราณเหอฝั่งเจีย เป็นถนนสายหนึ่งที่ สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง120เมตร ในปัจจุบันยัง

คงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจาก

ไม้และมุงหลังคาสีคราม อิสระช้อป ปิ้งตามอัธยาศัยกับสินค้ามากมาย 



 

 
 

 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

เข้าสู่ที่พัก KAIYUANMANJU HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน  

 

วันที่สาม: หังโจว-เซี่ยงไฮ-้ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง  อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น      

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

แวะชม ร้านยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผ้าห่ม ที่นอน กระเป๋า รองเท้า 

ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เซี่ยงไฮ ้(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองที่เต็มไปด้วย

อาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลาย สวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนได้รับขนานนามว่าเป็น “นครปารีสแห่ง

ตะวันออก”  แวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม อันลือชื่อของจีน วิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าเพ่ือมาทำ

ไส้นวมผ้าห่มไหม 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู ่ ตลาดเฉินหวังเมี ่ยว หรือ ตลาดร้อยปีเซี ่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าอาคารบ้านเรือนบริเวณนี ้เป็น

สถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน ที่ยังคงความงดงาม 

ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมืองอาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือ เสี่ยวหลงเปา อันลือชื่อ และยังมีขายของที่ระลึก

ต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย นำท่านเที่ยวชม หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮโฉมใหม่ (หาดไว่ทาน) 

ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็น  ถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่าน

เขตเช่าของประเทศต่างๆ ในสมัยอาณานิคม พร้อมชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป นำท่าน

เดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ้ สองข้างทางจะมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าต่างๆ

มากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม. อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

 

 

 

 



 

 
 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษไก่แดง 

เข้าสู่ที่พัก RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAN HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน   

 

วันที่สี:่   ตลาดเถาเป่า-ย่านเมืองเก่าเซี่ยงไฮ้ 1192 ซอย- Outlet Mall Florentia Village อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น      

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 นำท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการ นวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ 

ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณ  ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริม

การใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจ

ที่ ตลาดเถาเป่า ตลาดจำหน่ายสินค้าราคาถูก มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย อาทิเช่น เสื้ อผ้า ผ้าไหม รองเท้า 

กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

  แวะชมอัญฃมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้ำเลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ หยกจีน ชาวจีนมี 

  ความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ำค่าเป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริม 

  ให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามั่งค่ัง โชคดี อายุยืนยาวให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก ฯลฯ 

  นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าเซี่ยงไฮ้ 1192 ซอย เป็นย่านที่ฮอตฮิตสำหรับคนชอบถ่ายรูป จะมี 

  ลักษณะเป็นศิลปะย้อนยุคหรือที่ปัจจุบันเรียกว่าแนวสตรีทอาร์ต ภายในเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ  

  และร้านร้านขายของที่ระลึกต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งและถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านช้อปปิ้ง Outlet  

  Mall Florentia Village  Super Band Mall Outlet ที่สวยและอลังที่สุดในมหานครเซี่ยงไฮ้ สถานที่ 

  รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำจากท่ัวมุมโลกนำมาไว้ที่นี่ เพ่ือความสะดวกสบายในการช้อปปิ้ง 

 

 

 

 



 

 
 

 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษเสี่ยวหลงเปา 

เข้าสู่ที่พัก RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAN HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน   

 

วันทีห่้า: อิสระทั้งวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตร)                 อาหารเช้า      

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (SHANGHAI DISNEYLAND) 

เป็นสวนสนุกแห่งท่ี 6 ของอาณาจักรดิสนีย์แลนด์ ซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับ 

2 ของโลก รองจากดิสนี่ย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา 

และเป็นสวนดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ซึ่งถือว่าเป็นดิสนีย์แลนด์ที่มี

ขนาดใหญ่กว่า ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ ถึง 3 เท่า เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 

มิ.ย.2016 ใช้เวลาสร้างร่วม 5 ปี ใช้งบประมาณสร้างราว 5.5 พันล้าน

เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 180,000 ล้านบาท  

แบ่งพื้นที่ออกเป็น 7 โซน ดังนี้ 

1. โซนDISNEY TOWN โซนแรกก่อนเข้าสวนสนุก ประกอบ

ไปด้วยร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึกมากมาย ทั้งยังมี 

LEGO LAND ในโซนนี้อีกด้วย 

2.โซนMickey Avenue โซนขายของที่ระลึกและร้านอาหาร 

และจะมีส่วนที่ฉายหนังการ์ตูนสั้นของมิกกี้เมาส์ อีกทั้งยังมีตัว

ละครแสนน่ารัก ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ท่านได้

ถ่านรูป 

3.โซน ADVENTURE ISLE ดินแดนการผจญภัยที่ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกดำบรรพ์ 

CASMP DISCOVERY พร้อมเชิญชวนให้ร่วมกันเดินสำรวจดินแดนที่แฝงไว้ด้วยความปริศนาและลึกลับ ลงเรือ 

 



 

 
 

 

เข้าสู่ ROARING RAPIDS อุโมงค์ถ้ำปริศนาเป็นที่อยู่ของจระเข้ยักษ์ เป็นเครื่องเล่นแนว 4D บินชมธรรมชาติ

และสิ่งก่อสร้างต่างๆท่ัวโลก  

4.โซน TOMORROW LAND ไฮไลท์เด่นของสวนสนุก ที่มักจะสร้างโลกแห่งอนาคตเพ่ือสร้างจินตนาการให้กับ

เด็กๆพร้อมกับดีไซน์เครื ่องเล่นที ่มีจากวีดีโอเกมและภาพยนตตร์ไซไฟชื ่อดัง TRON รถไฟเหาะรูปทรง

จักรยานยนต์ไฮเทค ซึ่งถูกขนานนามว่า LIGHTCYCLE POWER RUN สุดยอดรถไฟตีลังกาที่ห้ามพลาด หรือ 

สาวกของ STAR WARS LAUCH BAY ที่จะได้ถ่ายรูปกับ DARTH VADER ตัวเป็นๆ 

5.โซน GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเด่นเรื่องวัฒนธรรมจีน ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวน

สนุก ทั ้งยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตว์ของดิสนีย์ ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตริย์ ตามแบบปฎิทินจีน 

สนุกสนานกับเครื่องเล่น FANTASIA CAROUSEL และ DUMBO THE FLUING ELEPHANT 

6.โซน TREASURE COVE ธีมโจรสลัด โดยเนรมิตฉากจากภาพยนตร์ช ื ่อดังอย่าง PIRATES OF THE 

CARIBBEAN-BATTLE FOR THE SUNKEN TREASURE เครื่องเล่นแนว 4D  

  7.โซน FANTASY LAND สนุกสนานกับเม ืองเทพนิยาย โซนที ่ต ั ้ งของปราสาทด ิสน ี ่ย ์  ท ี ่ม ีช ื ่อว่า 

ENCHANTED STOURYBOOK CASTLE พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาจากตัวการ์ตูนชื่อดัง อาทิ สโนไวท์ 

ซินเดอเรล่า มิกกี้เมาส์ หมีพูห์ และโซนกิจกรรมอย่างเช่น ONCE UPON A TIME ADVANTURE    เรื่องราว

การผจญภัยในปราสาทดิสนี่ย์ พบเรื่องราวของสโนไวท์ ผ่านอแบบสามมิติ หรือ ALICE IN WONDERLAND 

MAZZ และเครื่องเล่นไฮไลท์คือ SEVEN DWARFS MINE TRAIN 

  อิสระอาหารเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย   

18.30 น. ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินผู่ตง 

21.10 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Southern เที่ยวบินที่ CZ8463 

**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

00.55  น.+1 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

**กรณีลูกค้าต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อคอนเฟิร์มเวลากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง** 

 



 

 
 

 

สิ่งท่ีลูกค้าจำเป็นต้องรับทราบก่อนเดินทาง 

-  เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน  ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง 

กำหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพ้ืนเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, ใบชา, 

นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชิว ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยว

ทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องให้ทุกท่านแวะเข้าไปชม แต่จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็น

หลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆท้ังสิ้น  

 

*** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ใน

รายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพ่ิม ร้านละ 3,500 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้

เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง *** 

 

- กรณีเข้าร้านช้อปของจีน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ซึ่งเป็นความเต็มใจของผู้ซื้อใน

สินค้านั้นๆ และ ข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับร้านค้า ดังนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินค้า และคุณภาพ

ของสินค้าทีไ่ม่ได้ตรงตามข้อเสนอของร้านค้า ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบสินค้าก่อนออกจากร้านค้าทุกครั้ง 

 

-  ลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดและต้องออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตาม

รายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลัก 

 

หมายเหตุ:  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็น

ต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณา

แจ้งบริษัทฯก่อนทำการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิก

เที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้ว

ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น )   โปรดเข้าใจและ

รับทราบว่า  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 

 



 

 
 

 

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย  (กรณีทำวีซ่าแบบกรุ๊ป) 

1. สำเนาหน้าพาสปอร์ต โดยท่านถ่ายรูป หรือ สแกนสีหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปท่าน) แบบเต็มหน้ารายละเอียด

ครบถ้วน ชัดเจน ไม่ดำ ไม่เบลอ ห้ามขีดเขียดลงบนหน้าพาสปอร์ตโดยเด็ดขาด (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุด

ใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาวเท่านั้น สามารถใช้มือถือในการถ่ายได้เลย *ห้ามใส่เสื้อสีขาวและเครื่องประดับในการถ่ายรูป* 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

3. พาสปอร์ตเล่มจริง ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม ลูกค้าถือไปที่สนามบินเอง 

ณ วันเดินทาง   (หนังสือเดินทางต้องเป็นเล่มที่ส่งช่ือให้เราทำวีซ่าเท่านั้น!! 

 

 สำคัญมาก: กรุณานำหนังสือเดินทาง(PASSPORT)มาในวันเดินทางทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบกรณีที่ท่านลืม หรือ นำหนังสือ

เดินทางมาผิดเล่ม 

 

 

 

 

 

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง  (กรณีทำวีซ่าแบบเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,200 บาท)  

1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ มิฉะนั้นบริษัทจะไม่

รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน    

2.หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม    

3.รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพ้ืนหลังสีขาวเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จาก 

คอมพิวเตอร์  (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท่านั้น ) 

4.สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี) ของผู้เดินทาง   

หมายเหตุ : การขอวีซ่าจีนใช้เวลาประมาณ 4 วันทำการ  

 

กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ  

กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรุณาสอบถามข้อมูลกับทางบริษัท  

 



 

 
 

 

- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทาง

จะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

 

*** ออกเดินทางข้ันต่ำ  20 ท่าน หากเดินทางต่ำกว่ากำหนด มีความจำเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน 

***การนับอายุเด็ก ใช้วัน เดือน ปีเกิด ตามหน้าพาสปอร์ต และวันที่เดินทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ*** 

 

อัตราค่าบริการรวม  

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) – เซี่ยงไฮ้ (PVG) – กรุงเทพฯ(BKK)  

3.ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง) 

4.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ) 

5.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์  

6.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามท่ีสายการบินกำหนด 

7.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้

(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ 

และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม  

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร  

ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

2.ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport) 

3.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ป  ท่านละ 1,500 บาท 

กรณีให้ทางบริษัทฯยื่นวีซ่าเดี่ยวให้         ท่านละ 2,200 บาท **ยื่นแบบเดี่ยว 4 วันทำการ** 

วีซ่าจีนแบบเดี่ยวด่วนทางบริษัทฯยื่นให้        ท่านละ 3,500 บาท **ยื่นแบบเดี่ยว 2 วันทำการ** 

4.ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว 

5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนัก 



 

 
 

 

กระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามท่ีทางสายการบินเรียกเก็บ 

6. (6.1) ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน  

    (6.2) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 400 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)  

7.ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาค่าทัวร์ปกติ 

 

เงื่อนไขในการจอง  มัดจำท่านละ 9,500 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระ

เงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการ

เดินทาง)   

 

การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋ว

เท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการ

เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย

เหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  

 

หมายเหตุ :  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ 

และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก ่อการจลาจล , ภ ัยธรรมชาติ , การนาส ิ ่ งของผ ิดกฎหมาย  ซ ึ ่ งอย ู ่นอกเหน ือความร ับผ ิดชอบของบร ิษ ัทฯ  

5. รายการท่องเที ่ยวสามารถสลับปรับเปลี ่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้เดินทางเป็นสำคัญ  

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  



 

 
 

 

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่ เข้าพัก ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของแต่ละโรงแรม และไม่

สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง และ

อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมของแต่ละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น  

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการต่างๆไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

12. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 

13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม 

พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ 

และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหว่าง

การเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 

14. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

 

 


