
CZ52: ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว 4วัน 2คืน 

 คุ้ม!!เที่ยว2 เมือง เซี่ยงไฮ้...นครปารีสแห่งตะวันออก  หงัโจว...สวรรค์บนดิน 

 ย้อนอดีตเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ณ หาดไว่ทาน จุดชมวิวสดุแสนโรแมนตคิ 

 ถ่ายรูปสุดชิค ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในจีน 

 ชมวิว ยอดเขาเป่ยเกาเฟิง (รวมกระเช้าข้ึน-ลง) 

 ล่องเรือชมววิ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว 

       ช้อปปิ้งตลาดร้อยปี ถนนนานจิงลู่ ตลาดก๊อปปี้เถาเป่า 

💜 💜 เมนูพิเศษ กุ้งมังกร เสี่ยวหลงเปา หมูพนัปีหังโจว ไก่ขอทาน อาหารกวางตุ้ง  

💜 💜 พัก หังโจว 1 คืน (รร. 5 ดาว) , เซี่ยงไฮ้ 1 คืน(รร. 4 ดาว) 

💜 💜 บินตรงเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN 
**ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท** 

NIDN195191   



 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 

อายุ 2-18 ป ี
 

Infant  
อายุ 0-2 ป ี

พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง 

11-14 ต.ค. 9,888 
 

12,888  

Infant  

5,000฿ 

 

 

3,500 
 

19 
13-16 ต.ค. 8,888 

 

11,888 
 

3,500 
 

19 
20-23 ต.ค. 

 

9,888 

 

18-21  

 

12,888 
 

3,500 
 

19 
 

 
 

 

วันแรก: สนามบินสุวรรณภูมิ  

23.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู  
 เคาเตอร์เช็คอินสายการบิน China Southern (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจาก

เจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบาย
รักษาความปลอดภัยของสายการบิน   

วันที่สอง: เซี่ยงไฮ้-เมืองหังโจว-ยอดเขาเป่ยเกาเฟิง(รวมกระเช้าขึ้น-ลง)  
   สวนใบชาหลงจิ่ง-ถนนโบราณซ่งเหอฟ่างเจีย    อาหาร---,เที่ยง,ค่ำ                     

02.00 น. เดินทางสู ่เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน China Southern เที่ยวบินที่ CZ8464 
07.20 น. ถึง สนามบินผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ 

เดินทางสู่ ร้านยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผ้าห่ม ที่นอน 
กระเป๋า รองเท้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชัว
โมง) เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง อยู่ห่างจากเซี่ยงไฮ้ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 180 
กิโลเมตร หังโจวเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความเก่าแก่ที่สุดของจีน (อีก 6 เมือง ได้แก่ ซีอาน โล่วหยาง 
เจ้อโจว ปักกิ่ง หนานจิง และเสฉวน) หังโจวเป็นเมืองซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นแหล่ง
เภสัชอุตสาหกรรม และสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบ
เปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมีซู (โจว) หัง(โจว)” 
(สวรรค์บนดิน) เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน  

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  



 

 

นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาเป่ยเกาเฟิง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) มีความสูง 314 เมตร เป็นยอดเขาที่
สูงสุดในเมืองหังโจว ขนาบด้วยลำธารให้ทุกท่านได้ชมใบไม้เปลี่ยนสีเต็มทั้งยอดเขา (ขึ้นอยู่กับ
สภาพภูมิอากาศ)  นำท่านสักการะ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต 
เดินทางสู่สวนใบชาหลงจิ่ง แหล่งผลิตชาที่ขึ้นชื่อของเมืองจีน เชิญท่านชิมชาขึ้นชื่อ กล่าวกันว่า 
“ดื่มชาหลงจิ่งเพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน”  เนื่องจากว่าชาหลงจิ่งนั้นมีรสชาติที่อ่อนละมุน 
จากยอดของใบชาที่มีกรรมวิธีทำด้วยการคั่ว ในขณะที่ใบชายังสด ชาหลงจิ่งจึงได้รับการยอมรับ
จากนักดื่มชาทั่วทุกมุมโลก เหมาะแก่ผู้ที่กำลังเริ่มหัดดื่  มชา เพราะชาจะมีรสอ่อนๆ สีสวย รส
หวานไม่ฝาด กลิ่นหอมจางๆ ที่สำคัญยังมีประโยชน์มากมาย เช่น บำรุงสายตา ลดไขมันในเส้น
เลือด ลดน้ำหนัก เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณซ่งเหอฟ่างเจีย  ถนนสาย
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ มีความยาวกว่า 460 เมตร บ้านเรือนทั้งร้านค้าต่างๆ 
ตกแต่งแบบจีนโบราณ มีสิ้นค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกให้ท่านเลือกซื้อไปเป็นของฝาก  

 ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษหมูพันปี +ไก่ขอทาน 
เข้าสู่ที่พัก หังโจว: LILYS HOTEL (5*) หรือระดับใกล้เคียงกัน   

 
 

 

วันทีสาม: เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว(รวมล่องเรือ)-เซี่ยงไฮ้-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-หาดไว่ทาน 
   ถนนนานจิง-ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในจีน              อาหารเช้า,เที่ยง,ค่ำ                     

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
เดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ติดอันดับหนึ่ง
ในสี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาตำบลน้ำของเมือง
เซี่ยงไฮ้ อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกใต้แม่น้ำแยงซีเกียง
จนถึงปัจจุบันนี้  นำท่านล่องเรือ ชม เมืองจู
เจียเจี่ยว ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรม



 

 

โบราณของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย แวะร้านยาสมุนไพรพร้อมฟังสรรพคุณของยา
แต่ละชนิดที่สกัดมาจากพืชสมุนไพร ซึงมีชื่อเสียงในหมู่คนไทยคือ เป่าฟู่หลิง หรือ ครีมบัวหิมะ 
อิสระให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยาสมุนไพร 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษอาหารกวางตุ้ง 
 นำท่านเดินทางกลับสู่ เซี่ยงไฮ้ (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง) เมืองที่เต็มไป

ด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลาย สวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนได้รับขนานนามว่าเป็น 
“นครปารีสแห่งตะวันออก”  เดินทางสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้ เป็นตลาด
เก่าอาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์
สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน ที่ยังคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมืองอาหารขึ้น
ชื่อของที่นี่คือ เส่ียวหลงเปา อันลือชื่อ และยังมีขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง
ตามอัธยาศัย แวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม อันลือชื่อของจีน วิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็น
สินค้าเพ่ือมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม นำท่านเที่ยวชม หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮโฉมใหม่ (หาดไว่ทาน) ต้น
กำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็น  ถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ 
ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆ ในสมัยอาณานิคม พร้อมชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็น
ศิลปกรรมสไตล์ยุโรป 

 
 
 
 
 
  
 เดินทางสู่ ถนนนานจิง หรือ นานจิงลู่ เป็นย่าน 
 ช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดซื้อขายของกันคึกคักตั้งแต่่ทศวรรษ 1920 ตั้งอยู่ฝั่งผู่ซี 

กินพื้นที่ยาวตั้งแต่ฝั่งตะวันตกของ “เดอะ บันด์” ถึง “พีเพิลส์ สแควร์” เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้า
แบรนด์เนมจากทั่วโลก นำท่านถ่ายรูปเช็คอินสุดชิคกับ ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในจีน เป็น
อาคาร 2 ชั้น พื้นที่กว่า 2,700 ตารางเมตร พร้อมพนักงานกว่า 400 คน เป็นร้านสตาร์บัคสาขา
แรกและสาขาเดียวที่มอบประสบการณ์ดิจิตอลให้กับลูกค้าไปพร้อมๆกับการจิบกาแฟพัฒนาแอปลิ
เคชั่นโดยอาลีบาบา  



 

 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษเสี่ยวหลงเปา   
เข้าสู่ที่พัก เซี่ยงไฮ้: XI NOBLE HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน   

วันทีสี่:   เซี่ยงไฮ้-ตลาดตลาดเถาเป่า-มหานครเซี่ยงไฮ้-สนามบินผู่ตง-กรุงเทพฯ 
             อาหารเช้า,เที่ยง,---   

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 แวะชม หยกจีน ชาวจีนมีความเช่ือว่าหยกเป็นอัญมณีล้ำค่าเป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง 

ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้
เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่าเย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค  

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษกุ้งมังกร 
  นำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ ตลาดตลาดเถาเป่า หรือ ตลาดเถาเป่าเฉิง แหล่งช้อปปิ้งสินค้าก๊อปปี้
แห่ง  เมืองเซี่ยงไฮ้ ตลาดจำหน่ายสินค้าราคาถูก มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า 
รองเท้า   ไม้กอล์ฟ นาฬิกา และสินค้าอื่นๆ ของจีน อิสระท่านช้อปปิ้งจุใจกับสินค้ามากมาย
หลากหลายย่ีห้อ ใน  ราคาย่อมเยาว ์จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินผู่ตง  
21.15 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  China Southern   เที่ยวบนิที่ CZ8463 
00.50+1 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
                       
 

**กรณีลูกค้าต้องการซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อคอนเฟิร์มเวลากับเจ้าหน้าที่อีกคร้ัง** 
 
 

สิ่งที่ลูกค้าจำเป็นต้องรับทราบก่อนเดินทาง 

-  เนือ่งจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน 
ทุกเมือง กำหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิ
เช่น บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชิว ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผล
กับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องให้ทุกท่านแวะเข้าไปชม 
แต่จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น  



 

 

*** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็
ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพ่ิม ร้านละ 3,500 บาท ต่อลูกค้า 1 
ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง *** 
 
- กรณีเข้าร้านช้อปของจีน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ซึ่งเป็นความเต็มใจ
ของผู้ซื้อในสินค้านั้นๆ และ ข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับร้านค้า ดังนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหาย
ของสินค้า และคุณภาพของสินค้าที่ไม่ได้ตรงตามข้อเสนอของร้านค้า ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบสินค้าก่อนออก
จากร้านค้าทุกครั้ง 
 
-  ลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดและต้องออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร์, หรือรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง  กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด 
เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก 
 
หมายเหตุ:  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,  
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อ
เดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทำการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจาก
สายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมี
การเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผล
เชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น )  โปรดเข้าใจและรับทราบว่า  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ
และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 
 
 
*** ออกเดินทางขั้นต่ำ  20 ท่าน หากเดินทางต่ำกว่ากำหนด มีความจำเปน็ที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

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. ตามที่สายการบินกำหนด 
7.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัย
ที่บริษัททำไว้(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัท
ประกันชีวิต ทุกกรณ ีต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
อัตราค่าบริการไม่รวม  
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร  
ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
2.ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport) 
3.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบเดี่ยว  
กรณีลูกค้าทำการยื่นวีซ่าเดี่ยวเอง        ท่านละ 1,650 บาท **ยื่นแบบเดี่ยว 4 วันทำการ** 
กรณีให้ทางบริษัทฯยื่นวีซ่าเดี่ยวให้         ท่านละ 2,200 บาท **ยื่นแบบเดี่ยว 4 วันทำการ** 
วีซ่าจีนแบบเดี่ยวดว่นทางบริษัทฯยื่นให้        ท่านละ 3,500 บาท **ยื่นแบบเดี่ยว 2 วันทำการ** 
4.ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว 
5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) กรณนี้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระ
ค่าน้ำหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 
6. (6.1) ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 400 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน  
    (6.2) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 300 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)  
7.ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาค่าทัวร์ปกติ 
 
เงื่อนไขในการจอง  มัดจำท่านละ 9,500 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
ล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมี
สิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุ
บนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิ ก



 

 

การเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่
ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเคร่ืองบินไม่สามารถนำมาเล่ือนวันหรือคืนเงินได้  
 
 
หมายเหตุ :  
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่าน
ได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 
ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, 
การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ  
5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
สำคัญ 
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / 
ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่ เข้าพัก ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อม
ให้บริการของแต่ละโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7  วันก่อน
การเดินทาง และอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมของแต่ละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น  



 

 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี
ที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี 
เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคา่บริการ
ต่างๆไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
12. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง
ท่องเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ปว่ย ท่านสามารถขอดู
เง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่า
ทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไข
ความคุ้มครองให้ละเอียด) 
14. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 
 

 
หมายเหตุ : วซี่าจีนแบบธรรมดา 4 วันทำการ  ท่านละ 2,200 บาท *ทางบริษัทยื่นให้*     วี
ซ่าจีนแบบด่วน  2 วันทำการ  ท่านละ 3,500 บาท *ทางบริษัทยื่นให้* 

**ไม่นับรวมวันนัดเรียกเก็บเอกสาร** 
 

 
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศจีน (China) 

กรุณาจัดส่งเอกสารฉบับจริงให้บริษัทฯ โดยผู้สมัครไม่ต้องแสดงตวัและสแกนลายนิ้วมือ 
1.หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุโดยนับจากวันที่เดินทาง
กลับมาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอร์ตเล่มเก่า เคยได้รับวีซ่าจีน กรุณาถ่ายสำเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า และ
สำเนาหน้าวีซ่าจีน จัดส่งให้กับทางบริษัทฯ ** 
 
2.รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาวเท่านั้น ขนาด 2x2นิ้ว หรือ 4.5x4.5cm สี่เหลี่ยมจัตุรัส  
จำนวนท่านละ 2 ใบ >>รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน<< 



 

 

ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เครื่องประดับ, ห้ามใส่คอนแทคเลนส์, ห้ามเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถ่าย
ต้องเปิดให้เห็นหน้าผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 
** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายชำรุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.เอกสารส่วนตัว 

 
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม ดังนี้ 
 - สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 
 - สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาใบจดทะเบียนสมรส (ของบิดาและมารดา) 
 
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า18ป ี(บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม ดังนี้ 
 - สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 
 - สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า/สำเนาใบมรณะบัตร (ของบิดาและมารดา) 
 - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ของบิดาและมารดา) 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สำเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมี

หนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือ
รับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา -มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง 
ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอ



 

 

เอกสารได้ที่สำนักงานเขต/อำเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบสำเนาพาสปอร์ต/
สำเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจาก
ทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคำร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จำเป็นต้อง
เดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบ
สำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 
4.เงื่อนไขและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลสำหรับยื่นวีซ่าประเทศจีน 
 เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสำหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็น
จริง เนื่องจากบริษัทฯ ต้องนำส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติคำร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่
สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูลส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่
ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามาก
ยิ่งขึ้น 
 
5.กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (ลูกค้าต้องทำการยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตนเอง)  
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรุณาสอบถามข้อมูลกับทางบริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศอินเดียเป็นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ชำระไปแล้วทุกกรณ ี
  
 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
                  มตีอ่หนา้หลงั 



 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสำหรับยื่นวีซ่าประเทศจีน (China) 
ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาวีซ่า 4 วันทำการ 

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
ชื่อโปรแกรมเดินทาง: ........................................วนัที่เดินทาง...........................จองกับบริษัทฯ
................................... 
 
1. ชื่อ - นามสกุล (MR , MRS , MISS , MASTER)   
...................................................................................................... 
2. ที่อยู่ ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
..................................................................................................................................  
รหัสไปรษณีย์........................................................  
3. ที่อยู่พำนักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับสำเนาทะเบียนบ้าน 
................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย์........................ 
4.โทรศัพท์มือถือ ...............................  บ้าน ............................  อีเมล์แอดเดรส 
........................................................ 
5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบียน)      หย่าร้าง    หม้าย           อื่นๆ 
(โปรดระบุ) ................... 
6.ชื่อ-สกุล คู่สมรส ...................................................... เบอร์โทรศัพท์.......................... อาชีพ
.................................... 
7.ชื่อ-สกุล บุตร (ถ้ามี) ................................................. เบอร์โทรศัพท์.......................... อาชีพ
.................................... 
8.ชื่อ-สกุล บิดา    ........................................................เบอร์โทรศัพท์.......................... อาชีพ
.................................... 
9.ชื่อ-สกุล มารดา .......................................................... เบอร์โทรศัพท์........................ อาชีพ
................................... 
10.อาชีพปัจจุบัน (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์) .................................................... ตำแหน่ง
............................... 



 

 

EXAMPLE 

     ชื่อ บริษัท/ร้านค้า/โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย 
.......................................................................................................... 
     ที่อยู ่เลขที่ ............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ตำบล/แขวง 
................................................ 
     อำเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย์ .............. เบอรโ์ทรศัพท์
.............................. 
11.ท่านเคยได้รับวีซ่า ประเทศจีน หรือไม ่
    ไม่เคย   เคย (โปรดระบุ) ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ ................................. ถึงวันที่ 

................................................  
12.ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่า ประเทศจีน หรือไม่ 
    ไม่เคย   เคย (โปรดระบุ) เหตุผลที่ท่านถูกปฎิเสธวีซ่า 

.............................................................................  
 
  
หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียง
ตัวกลางที่คอยให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น  
** เอกสารเพ่ิมเติม ** 
ขอความร่วมมือผู้สมัครผู้สมัครวีซ่าจีน ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้  
 1.ปริ้นเอกสารใบสมัครวีซ่าจีน หน้าที่4 (Application Chinese visa) 
 
 
 
 
      ** ไฟล์เอกสารสำหรับปร้ิน อยู่หน้าถัดไป ** 
 2.เซ็นชื่อให้เหมือนกับหน้าพาสปอร์ตเพียง 1 จุดเท่านั้น 
 3.จัดส่งให้บริษัทฯ พร้อมเอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า รูปถ่าย และพาสปอร์ต 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 


