
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CODE XW-S21: เซยีงไฮ-้หงัโจว 5วนั3คนื 

 

เซยีงไฮ“้นครปารสีแหง่ตะวนัออก”หอไขม่กุ ทอ่งโลกไซเบอรอ์โุมงเลเซอร ์
หาดไวท่าน สถานทสีดุโรแมนตดิจดุชมววิทสีวยทสีุดในเซยีงไฮ ้

ถา่ยรปูเช็คอนิสดุฮปิ ตกึสตารบ์คัสาขาใหญท่สีดุในโลก 
หงัโจว“สวรรคบ์นดนิ” ทะเลสาบซหี ูตาํนานรกันางพญางขูาว 

 ชอ้ปปิงถนนโบราณเหอฝงัเจยี ถนนนานจงิลู ่ตลาดกอ๊ปปีเถาเป่าเฉนิ 
เมนสูดุพเิศษ:กุง้มงักร+ไกข่อทานหมพูนัปี+เสยีวหลงเปา 
พกัหรโูรงแรมระดบั 4 ดาว (หงัโจว 1 คนื, เซยีงไฮ ้2 คนื) 

บนิตรงโดยสายการบนิ NOK SCOOT  
คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
 

ราคาเด็ก 
อาย ุ1-18 ปี 

พกัเดยีวเพมิ ทนีงั 

25 ก.พ.-1 ม.ีค.62 7,888 10,888 3,500 25 
27 ก.พ.- 3ม.ีค.62 7,888 10,888 3,500 25 

2-6 ม.ีค.62 8,888 11,888 3,500 25 
13-17 ม.ีค.62 9,888 12,888 3,500 25 
20-24 ม.ีค.62 7,888 12,888 3,500 25 
27-31 ม.ีค.62 9,888 12,888 3,500 25 
3-7 เม.ย.62 12,888 15,888 3,500 25 

10-14 เม.ย.62 13,888 18,888 3,500 25 
17-21 เม.ย.62 9,888 12,888 3,500 25 



 
 

24-28 เม.ย.62 9,888
 12,88

12,888 3,500 25 
1-5 พ.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 

8-12 พ.ค.62 9,888
 12,88

12,888 3,500 25 
         15-19 พ.ค.62 
 12,888

9,888
 12,88

12,888 3,500 25 
         22-26 พ.ค.62  9,888 12,888 3,500 25 

29 พ.ค.-2 ม.ิย.62 9,888
 12,88

12,888 3,500 25 
5-9 ม.ิย.62 9,888 12,888 3,500 25 

12-16 ม.ิย.62 9,888 12,888 3,500 25 
19-23 ม.ิย.62 9,888 12,888 3,500 25 

26 ม.ิย.-30 ม.ิย.62 9,888 12,888 3,500 25 
3-7 ก.ค.62 9,888 12,888 3,500 25 

10-14 ก.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 
17-21 ก.ค.62 9,888 12,888 3,500 25 
24-28 ก.ค.62 11,888

 14,88
14,888 3,500 25 

31 ก.ค.-4 ส.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 
7-11 ส.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 

14-18 ส.ค.62 9,888 12,888 3,500 25 
21-25 ส.ค.62 9,888

 12,88
12,888 3,500 25 

28 ส.ค.-1ก.ย.62 9,888 12,888 3,500 25 
4-8 ก.ย.62 9,888 12,888 3,500 25 

11-15 ก.ย.62 9,888 12,888 3,500 25 
18-22 ก.ย.62 9,888 12,888 3,500 25 
25-29 ก.ย.62 9,888 12,888 3,500 25 
16-20 ต.ค.62 9,888 12,888 3,500 25 
23-27 ต.ค.62 11,888

 14,88
14,888 3,500 25 

 

วนัแรก: สนามบนิดอนเมอืง  
17.30 น. คณะเดนิทาง พรอ้มกนัทชีนั  3 ผูโ้ดยสารขาออก สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง หนา้เคานเ์ตอร์

เช็คอนิหมายเลข 7สายการบนิ NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะนําขันตอนจาก
เจา้หนา้ท)ี กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ทสีายการบนิดว้ยตัวท่านเองตามนโยบายรักษา
ความปลอดภยัของสายการบนิ   

21.05 น. เดนิทางสู ่เมอืงเซยีงไฮ ้โดยสายการบนิ                            เทยีวบนิท ีXW858 
*ค่าทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครอืง*(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 

วนัทสีอง: เซยีงไฮ-้เมอืงหงัโจว-หมูบ่า้นชาหลงจงิ-ลอ่งเรอืทะเลสาบซหีู-ถนนโบราณเหอฝงัเจยี  
             อาหารเชา้,เทยีง,เย็น      
02.20 น. ถงึ สนามบนิผูต่ง เมอืงเซยีงไฮ ้ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหเ้รยีบรอ้ย นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก 

เขา้สูท่พีกั RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAR HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  



 
 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงหงัโจว (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 
2.30 ชวัโมง) เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเจ๋อเจยีง อยู่ห่างจากเซยีงไฮ ้
ไปทางตะวันตกเฉียงใตร้าว 180 กโิลเมตร หังโจวเป็นหนงึในเมอืงทมีี
ความเกา่แกท่สีดุของจนี (อกี 6 เมอืง ไดแ้ก ่ซอีาน โลว่หยาง เจอ้โจว 
ปักกงิ หนานจงิ และเสฉวน) หังโจวเป็นเมอืงซงึมคีวามมังคังมากทสีดุ
แห่งหนงึ เป็นแหล่งเภสัชอตุสาหกรรม และสถาบันศลิปะทมีชีอืเสยีง

แหง่หนงึของประเทศจนี ซงึในอดตีมคํีาเปรยีบเปรยถงึความ
สวยงามของเมอืงหังโจวและซโูจววา่ “บนฟ้ามสีวรรค ์บน
ดนิม ีซู (โจว) หงั(โจว)” (สวรรคบ์นดนิ) เพลดิเพลนิกับ
ทวิทัศน์อันงดงามสองฟากถนน นําท่านสู ่หมูบ่า้นชาหลง
จงิ แหล่งผลติใบชาเขยีวทขีนึชอืของจนี “หลงจงิฉา” กลา่ว
กันว่า “ดืมชาหลงจิง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน” 
เนืองจากว่าชาหลงจงินันมรีสชาตทิอีอ่นละมุน จากยอดของ
ใบชาทมีกีรรมวธิทีําดว้ยการควั ในขณะทใีบชายังสด ชาหลง
จงิจงึไดรั้บการยอมรับจากนักดมืชาทัวทุกมมุโลก เหมาะแก่
ผูท้กีําลังเรมิหัดด ื  มชา เพราะชาจะมีรสอ่อนๆ สสีวย รส
หวานไมฝ่าด กลนิหอมจางๆ ทสํีาคัญยังมปีระโยชน์มากมาย 
เชน่ บํารงุสายตา ลดไขมนัในเสน้เลอืด ลดนําหนัก เป็นตน้ 

เทยีง  บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร  
นําท่าน ลอ่งเรอืชมทะเลสาบซหี ูชมทัศนียภาพอนังดงาม
และวจิติรตระการตาของทะเลสาบซหีู ชมทวิทัศนส์บิแห่ง
ของทะเลสาบซหี ูพรอ้มฟังเรอืงราวซงึเป็นทมีาของตํานาน
รัก “นางพญางขูาว” กับชายคนรักชอื “โขว้เซยีน”ชม
ธรรมชาตอินังดงามรอบๆทะเลสาบ จนไดรั้บสมญานามจาก
นักทอ่งเทยีววา่ “พฤกษชาตใินนครนิทร”์ นําทา่นชอ้ปปิง 
ถนนโบราณเหอฝงัเจยี เป็นถนนสายหนงึทสีะทอ้นใหเ้ห็นประวัตศิาสต  รแ์ละวัฒนธรรมอันเกา่แกข่อง
หังโจวไดอ้ยา่งด ีถนนสายนีมคีวามยาว 460 เมตร กวา้ง120เมตร ในปัจจุบันยังคงไวซ้งึสภาพดังเดมิของ
สงิปลกูสรา้งโบราณสว่นหนงึแลว้ บา้นเรอืนทังสองขา้งทางทสีรา้งขนึใหมล่ว้นสรา้งจากไมแ้ละมงุหลังคา
สคีราม อสิระชอ้ปปิงตามอัธยาศัยกบัสนิคา้มากมาย 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร   
เขา้สูท่พีกั BALISHA HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

วนัทสีาม: ลอ่งเรอืคลองขดุโบราณตา้ยวนิเหอ-เมอืงโบราณซนิฉาง-เซยีงไฮ ้
                    ตลาดเฉนิหวงัเมยีว-ตกึสตารบ์คัสาขาใหญท่สีดุในโลก             อาหารเชา้,เทยีง,เย็น                      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่ คลองขุดโบราณตา้ยวนิเหอ คลองแห่งนีมีความยาวท ้งัหมด ประมาณ1,794 
กโิลเมตร ซงึไหลผ่านปักกงิ, เทยีนสนิ, เหอเป่ย, ซานตง,เจยีงซแูละ เจอ้เจยีง นําทา่นลอ่งเรอืชมววิ
ทวิทัศน์สองขา้งทางทยีังคงถูกรักษาแบบโบราณไวเ้ป็นอยา่งดนํีาทา่น  แวะชม โรงงานผลติผา้ไหม อัน
ลอืชอืของจนี วธิกีารนําเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้เพอืมาทําไสน้วมผา้ห่มไหม 

เทยีง  บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษกุง้มงักร  



 
 

 แวะชม รา้นยางพารา เลือกซือผลติภัณฑ์ทีผลติมาจาก
ยางพารา อาท ิหมอน ผา้หม่ ทนีอน กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ นํา
ท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณซนิฉาง สัมผัสกับวถิีชวีติของ
ชาวบา้นและธรรมชาตอัินบรสิทุธ ิอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซอื
ของฝากตามอธัยาศัย จากนันนําทา่นเดนิทางกลับสู ่เซยีงไฮ ้
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชวัโมง) เมอืงทเีต็ม
ไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมทมีลีวดลาย สวยงามตามแบบ
ฉบับยุโรป จนไดรั้บขนานนามว่าเป็น “นครปารีสแห่ง
ตะวนัออก”  เดนิทางสู่ ตลาดเฉนิหวงัเมยีว หรอื ตลาด
รอ้ยปีเซยีงไฮ ้เป็นตลาดเก่าอาคารบา้นเรือนบรเิวณนีเป็น
สถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศห์มงิและชงิ ตกแต่งสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบโบราณจนี ทยีังคงความ
งดงาม ทังรา้นขายอาหาร รา้นขนมพืนเมอืงอาหารขนึชอืของทนีีคือ เสยีวหลงเปา อันลอืชอื และยังมี
ขายของทรีะลกึต่างๆมากมาย อสิระใหท้่านชอ้ปปิงตามอัธยาศัย นําท่านถา่ยรูปเช็คอนิสุดชคิกบั ตกึ
สตารบ์คัสาขาใหญท่สีุดในโลก เป็นอาคาร 2 ชนั พนืทกีวา่ 2,700 ตารางเมตร พรอ้มพนักงานกว่า 400 
คน เป็นรา้นสตาร์บัคสาขาแรกและสาขาเดยีวทมีอบประสบการณ์ดจิติอลใหก้ับลูกคา้ไปพรอ้มๆกับการจิบ
กาแฟ พัฒนาแอปลเิคชนัโดยอาลบีาบา 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษเสยีวหลงเปา  
เขา้สูท่พีกั RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAR HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
 

วนัทสี:ี   ถา่ยรปูดา้นลา่งหอไขม่กุ-อุโมงคเ์ลเซอร-์หาดไวท่าน-ถนนนานจงิ 
                     ตลาดเถาเป่า-สนามบนิผูต่ง                                  อาหารเชา้,เทยีง,เย็น               

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นําทา่นผอ่นคลายความเมอืยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพร
จีน และนวดผ่อนคลายที ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณฟังเรอืงราว
เกยีวกับการแพทยโ์บราณ  ตังแต่อดตีถงึปัจจุบัน การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทมีี
มานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผู์เ้ชยีวชาญ จากนันนําท่าน
เดนิทางถ่ายรูปดา้นลา่ง หอไขม่กุ (ไมร่วมคา่ลฟิท)์ ทตัีงอยู่
ฝังผูต่งรมิแมนํ่าหวังผู ่เขตลูเ่จยีจุ่ย แลว้เสร็จเมอืปี ค.ศ. 1993 
มคีวามสงู 468 เมตร นับเป็นหอ TV ทสีงูทสีดุในเอเซยีและสงู
ดันดับ 3 ของโลก จากนันนําท่าน อุโมงคเ์ลเซอร ์ใตแ้ม่นํา
หวงผู ่ลงไป 50 เมตร ภายในอโุมงคต์กแต่งดว้ยแสงเลเซอร ์
เป็นรูปตา่งๆ ตนืตาตนืใจ นําท่านเทยีวชม หาดเจา้พอ่เซยีง
ไฮโฉมใหม่ (หาดไว่ทาน) ตน้กําเนดิอันลือชอืของตํานาน
เจา้พ่อเซยีงไฮ ้เป็นถนนทสีวยงามอันดับหนึงของเมอืงเซยีง
ไฮ ้ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆ ในสมัยอาณา
นคิม พรอ้มชมอาคารสงูตระหง่าน ซงึเป็นศลิปกรรมสไตลย์โุรป  

เทยีง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษไกข่อทานหมูพนัปี  

เดินทางสู่ ถนนนานจิง หรือ นานจงิลู่ เป็นย่านชอ้ปปิง
เก่าแก่ทีสดุของเซยีงไฮ ้เป็นตลาดซอืขายของกันคกึคักตัง
แตท่ศวรรษ 1920 ตังอยูฝั่งผูซ่ ีกนิพนืทยีาวตังแต่ฝังตะวันตก
ของ “เดอะ บันด”์ ถงึ “พีเพิลส ์สแควร์” เป็นแหล่งชอ้ปปิง
สนิคา้แบรนดเ์นมจากทัวโลก แวะชมอัญมณีทปีระเทศจนียก
ยอ่งวา่มคีา่อยา่งลําเลศิยงิกวา่ทองและเพชรนันก็คอื หยกจนี 
ชาวจนีมคีวามเชอืว่าหยกเป็นอญั  มณีลําค่า เป็นสริมิงคลแก ่



 
 

ผูท้ไีดม้าครอบครอง ทําใหช้วีติเจรญิรุง่เรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มังคัง โชคด ีอายุยนืยาว 
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอื กําไลหยก แหวนหยก หรอื เผา่เยา้ ซงึเป็นเครอืงประดับนําโชค นําทา่นชอ้ปปิงอย่าง
จุใจที ตลาดเถาเป่า ตลาดจําหน่ายสนิคา้ราคาถูก มสีนิคา้ใหท้่านเลอืกมากมาย อาทเิช่น เสอืผา้ ผา้
ไหม รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ฯลฯ 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
  จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิผูต่ง  

วนัทหีา้: สนามบนิดอนเมอืง  
03.35 น.  เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ  เทยีวบนิท ี TG66  เทยีวบนิท ีXW857 
07.10  น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
 

 

 
 

**กรณีลกูคา้ตอ้งการซอืตวัเครอืงบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทอีกีครงั** 
 

สงิทลีกูคา้จาํเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 
-  เนืองจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทไีดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกับการท่องเทยีวแห่งเมอืงจนี ทุก
เมอืง กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พนืเมอืงใหนั้กทอ่งเทยีวทัวไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, 
หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไข่มุก, ผา้ไหม, ผชีวิ ซงึจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์ จงึ
เรยีนใหกั้บนักทอ่งเทยีวทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แต่จะซอืหรอืไม่ซอืขนึอยู่
กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับซอืใดๆทังสนิ  
*** หากลกูคา้ท่านใดไมร่่วมเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พนืเมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทรีะบุไว ้
ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพมิ รา้นละ 3,500 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน โดยไกด์
ทอ้งถนิจะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
-  ลกูคา้ทา่นใดทอียู่ต่างจังหวัดและตอ้งออกตัวภายในประเทศ (หรอืเครอืงบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถาม
ทเีจา้หนา้ทกีอ่นทําการจองทัวรท์ุกครัง กรุณาอา่นโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนืองจากทางบรษัิทฯ 
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทขีายเป็นหลัก 
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซอืบตัรโดยสารภายในประเทศ เพอืเดนิทาง
มาทสีนามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้บรษิทัฯกอ่นทําการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการ
บนิ (ความล่าชา้ของเทยีวบนิ การยกเลกิเทยีวบนิ มกีารยุบเทยีวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีาร
เปลยีนแปลง เนอืงจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ
พาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไม่
สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
เอกสารในการทําวซีา่จนีสาํหรบัเดนิทาง 
เอกสารในการทําวซีา่จนีสาํหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีทําวซ่ีาแบบกรุป๊) 
1. สาํเนาหนา้พาสปอรต์ *ตอ้งมอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลับ ตอ้งมี
หนา้ว่าง  อยา่งนอ้ย 2 หนา้ สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนันบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้
เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น* โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทมีรีปูทา่น) แบบเต็ม
หนา้รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่าํ ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด  สง่มาทาง E-
mail เมอืทา่นตกลงทําการจอง (หมายเหต ุ:หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารุดใดๆ ทังสนิ ถา้เกดิการชํารุด  
เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้ 
2. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้ว่าง สาํหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม ลกูคา้ถอืไปที
สนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทสีง่ชอืใหเ้ราทําวซีา่เทา่นนั!!  
 

ตวัอยา่งหนา้พาสปอรต์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

สําคัญมาก:กรณุานําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวันเดนิทาง  
ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบกรณีทที่านลมืหรอืนําหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 
 
 
 
 
 

 

เอกสารในการทําวซีา่จนีสาํหรบัหนงัสอืเดนิทาง  (กรณีทําวซีา่แบบเดยีว ลกูคา้ตอ้งดาํเนนิการยนืดว้ยตนเอง)  
1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลับ มฉิะนันบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของท่าน    
2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    
3.รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี2 นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีนืหลังสขีาวเทา่นัน และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรูปพรนิซจ์าก 
คอมพวิเตอร ์ (รูปใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อัดดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจู ิเทา่นัน ) 
4.สําเนาทะเบยีนบา้น, สําเนาบัตรประชาชน,ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   
หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วันทําการ  
 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
กรณุาตรวจสอบเอกสารทตีอ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิกรุณาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  
- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนอืงจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทตูจนี 
 



 
 
*** ออกเดนิทางขนัตํา  20 ทา่น หากเดนิทางตาํกวา่กําหนด มคีวามจาํเป็นทตีอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลยีนราคาเพมิ หากมกีารปรบัขนึของภาษนีํามนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 
***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทเีดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 

อตัราคา่บรกิารรวม  
1.ค่าตัวเครอืงบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(DMK) – เซยีงไฮ ้(PVG) – กรงุเทพฯ(DMK)  
3.ค่าโรงแรมทพัีก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 
4.ค่าอาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคําตามทรีะบไุวใ้นรายการ) 
5.ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น ค่ามัคคเุทศก ์ 
6.ค่านําหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทสีายการบนิกําหนด 
7.ค่าประกันอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงอืนไขของบรษัิทฯประกนัภัยทบีรษัิท
ทําไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทังนยีอ่มอยู่ในขอ้จํากดัทมีกีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกนัชวีติ ทกุ
กรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  
1.ค่าภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจี่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากับภาษี) 
2.ค่าใชจ้่ายสว่นตัวทนีอกเหนือจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครอืงดมืทสัีงเพมิ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  
ค่าทวีชีอ่งพเิศษ ค่ามนิบิาร ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
3.ค่าทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
4.ค่าทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวต่างชาต ิและ ตา่งดา้ว 
5.ค่านําหนักกระเป๋าสมัภาระทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีนําหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งชาํระค่า
นําหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามททีางสายการบนิเรยีกเก็บ 
6.คา่วซีา่ทอ่งเทยีวจนีแบบกรุป๊ 1,500 บาทสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทย ตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นนั 
7.(7.1)คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  
   (7.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

 
เงอืนไขในการจอง  มดัจําท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  และชําระสว่นทเีหลอืก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วนั
ลว่งหนา้ (การไมช่ําระเงนิคา่มัดจําหรอืชําระไม่ครบหรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิ
การจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนืองจากเป็นราคาโปรโมชนัตัวเครอืงบนิเป็นราคาแบบซอืขาด ตอ้งเดนิทางตามวันททีรีะบบุนหนา้ตัว
เทา่นัน เมอืทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจํา หรอื คา่ทวัรทั์งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลอืน
การเดนิทาง ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทังสนิ เมือออกตัวไปแลว้ในกรณีทที่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้ม
คณะไมว่่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัวเครอืงบนิไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 
 

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทังหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างทา่นลกูคา้และ
บรษัิท ฯ และเมอืทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับ
เงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทังหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. รายการท่องเทยีวสามารถสลับปรับเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  



 
 
7. รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครังหนงึ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทพัีกใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี / 
ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้เีขา้พัก ทังนีตอ้งขนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
แตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ
เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพมิเตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีาํนาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน  
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเทยีว อนัเนืองมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ 
12. บรกิารนําดมืทา่นวันละ1ขวดตอ่คนต่อวัน 
13. การประกันภัย ทบีรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเทยีว ตาม พ.ร.บ. การท่องเทยีว เทา่นัน ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเงอืนไข
กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมอืทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่น
สามารถซอืประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัวไป และควรศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองให ้
ละเอยีด) 
14. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบุไวท้ังหมด 
 


