
 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 14755 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชมวิวหอไข่มกุ | วดัพระหยกขาว | ย่านศิลปะเทียนจื่อฝาง | ถนนนานกิง   
STARBUCK RESERVE ROASTERY  | เมืองโบราณจเูจียเจ่ียว | เสีย่วหลงเปา | ขาหมร่ํูารวย 

 
   

บนิตรงเชียงใหม่ เซี่ยงไฮ้ ล่องเรือจูเจยีเจี่ยว 4 วัน 3 คืน 

เดนิทาง ตุลาคม-พฤศจกิายน  2562  
 

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 15,900.- 



 

 

 

 

  

 

 

วันที่ 1 
เชียงใหม่(สนามบนิเชียงใหม่) – เซี่ยงไฮ้(สนามบนิเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) 
(MU206 14.55-20.25น.) 

11.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ สายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและ
อํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

14.55 น. ออกเดินทางสู ่มหานครเซี่ยงไฮ้ เที่ยวบินที่ MU206 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
20.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตัง้แต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บ้าน

ชาวประมงจนถึงสมยัราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ซึ่งขณะนัน้เป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลงัจากสงครามฝ่ิน  ค.ศ. 1848 
ตวัเมืองเซี่ยงไฮ้ถกูเปิดเป็นเมืองทา่และเขตเช่าของนานาชาติ ตัง้อยูริ่มแมน่ํา้หวงผู่ หา่งจากปากแมน่ํา้แยงซีเกียง 17 กิโลเมตร 
แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซี(เก่า) กัน้โดยแม่นํา้หวงผู่ นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเดิน
ทางเข้าสูท่ี่พกั 

ที่พกั โรงแรม  SHANGHAI  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL   หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่2 
เซี่ ยงไฮ้–ศูนย์สมุนไพรนวดเท้า +ยาบัวหิมะ-เมืองโบราณจูเจียเจี่ ยว
(ล่องเรือ)- ชมวิวด้านล่างหอไข่มุก(ไม่รวมค่าขึน้) -หาดไว่ทาน - อุโมง
เลเซอร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 นําท่านสู ่ศูนย์สมุนไพรนวดเท้า ฟังเร่ืองราวสมนุไพรและค้นคว้ายาแผนจีนโบราณ เป่าซูหลิง หรือในช่ือว่า ยาบวัหิมะ ยา

ประจําบ้านท่ีมีช่ือเสยีง ชมวีดีทศัน์และฟังพรรยายสรรพคณุของยาสมนุไพรจีนแตล่ะชนิด จากนัน้นําทา่นเข้าฟังการสาธิตและ
ให้ข้อมูลเก่ียวกับการแพทย์จีนแผนโบราณ   นําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว (รวมล่องเรือ) ซึ่งตัง้อยู่ทางทิศ
ตะวนัตกของเซี่ยงไฮ้ ริมฝ่ังทะเลสาบดืน้ซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็นตําบลนํา้แห่งวฒันธรรม
โบราณ ติดอนัดบัหนึ่งในสี่ที่มีช่ือเสียงโด่งดงัในบรรดาตําบลนํา้ของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกทัง้ได้ช่ือว่าเป็นไข่มกุใต้แม่นํา้แยงซีเกียง
จนถึงปัจจุบนันี ้ท่านจะได้ลอ่งเรือชมตลาดนํา้จูเจียเจ่ียว ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างทางวฒันธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง 
และราชวงศ์ซิงอยูม่ากมาย 

เส้นทางการเดนิทาง  

วนัท่ี 1  เชียงใหม(่สนามบนิเชียงใหม)่ – เซ่ียงไฮ้(สนามบนิเซ่ียงไฮ้ผูต่ง) MU206 14.55-20.25 น. 
วนัท่ี 2  เซ่ียงไฮ้ – ศนูย์สมนุไพรนวดเท้า+ยาบวัหิมะ – เมืองโบราณจเูจียเจ่ียว(ล่องเรือ) – ชมวิวด้านล่างหอไข่มกุ(ไม่รวมคา่ขึน้) 

– หาดไวท่าน – อโุมงเลเซอร์ 
วนัท่ี 3  ร้านผ้าไหม – วดัพระหยกขาว – ศนูย์หยก – ถนนนานกิง – Starbucks Reserve Roastery – ยา่นศลิปะเทียนจ่ือฝาง 
วนัท่ี 4  เซ่ียงไฮ้ (สนามบนิเซ่ียงไฮ้ผู้ตง) – เชียงใหม(่สนามบนิเชียงใหม)่ MU205 10.05-13.25 น. 



 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ  ขาหมูร ่ารวย) 

 นําทา่นเดินทางสู ่เซี่ยงไฮ้  เป็นเมืองศนูย์กลางความเจริญในด้านตา่งๆ ของภมูิภาคทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การ
ลงทนุ รวมถึง ด้านแฟชัน่ และการทอ่งเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนบัเป็นความภาคภมูิใจของชาวจีน โดยถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้เป็นสญัลกัษณ์
ของจีนยคุใหมใ่นด้านความก้าวหน้าและความทนัสมยั   

นําท่านถ่ายรูปด้านลา่ง  หอไข่มุก  The Oriental Pearl Tv Tower  (ไม่รวมค่าตั๋วขึน้ชมวิว) ซึ่งตัง้อยู่ฝ่ังผู่ตงริมแม่นํา้

หวงัผู ่เขตลูเ่จียจุ่ย แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1993 มีความสงู 468 เมตร ดภูายนอกเป็นลกูเหล็กกลม 15 ลกู อยู่ต่างมมุต่างระดบั 
ลกูเหลก็กลมที่อยูต่อนกลางของหอเป็นหอชมวิวที่กว้างขวาง สามารถชมวิวทิวทศัน์ของเซี่ยงไฮ้ได้ทกุด้าน ซึง่ปัจจุบนัหอไข่มกุ
ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้อีกด้วย 

 

 
 นําท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่นํา้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขต

สถาปัตยกรรมที่ได้ช่ือว่า “พิพิธภณัฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสญัลกัษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทัง้ถือเป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการเงินการธนาคารที่สําคญั แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทนัเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่
หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก 
เป็นท่ีตัง้ของหนว่ยงานภาครัฐ เช่น กรมศลุกากร โรงแรม และสาํนกังานใหญ่ของบริษัทตา่งๆ 
 



 
 นําทา่นนัง่ รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ เป็นเส้นทางรถไฟใต้แมน่ํา้หวงผูท่ี่เช่ือมโยงระหวา่งทางฝ่ังของเดอะบนัด์ และเขตผู่ตง มี

ความยาวประมาณ 646.7 เมตร ความน่าตื่นเต้นของการท่องเที่ยวในขบวนรถไฟแห่งนีเ้ร่ิมต้นกันด้วย โบกีร้ถไฟที่สามารถ
มองเห็นรอบด้านได้แบบ 360 องศา เมื่อขบวนของรถไฟเร่ิมวิ่งไปในความมืด แสงสีต่าง ๆ ก็จะเร่ิมปรากฏ สร้างความน่า
ตื่นเต้นยิ่งขึน้ด้วยเสียงต่าง ๆ แสงไฟจะเปลี่ยนไปเร่ือย ๆ ปรากฏเป็นภาพที่งดงาม ซึ่งจะใช้เวลาทัง้หมดเพียงแค่ 3-5 นาที 
เทา่นัน้ในการผา่นอโุมงค์แหง่นี ้

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร    
ที่พัก โรงแรม  SHANGHAI  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL   หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ 3 
ร้านผ้าไหม-วัดพระหยกขาว- ศูนย์หยก-ถนนนานกิง- Starbucks Reserve 
Roastery-ย่านศิลปะเทยีนจื่อฝาง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

นําทา่นแวะชม ร้านผ้าไหม สนิค้าขึน้ช่ือของเมืองจีน จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ ตลาดนํา้จูเจียเจียว ซึ่งตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตก
ของเซี่ยงไฮ้ ติดอนัดบัหนึ่งในสี่ที่มีช่ือเสียงโด่งดงัในบรรดาตําบลนํา้ของเมืองเซี่ยงไฮ้  อีกทัง้ได้ช่ือว่าเป็นไข่มกุใต้แม่นํา้แยงซี
เกียง ปัจจบุนัท่ียงัคงดํารงวิถีชีวิต และความเป็นอยู่แบบดัง้เดิมเอาไว้ ซึ่งภายในเมืองมีสิ่งก่อสร้างทางวฒันธรรมโบราณของ
ราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย  นําทา่นชม วัดพระหยกขาว ” ตัง้อยูบ่นถนนอานเหยี่ยนในเขตผูถ่อ กลางเมืองเซี่ยง
ไฮ้ เป็นวดัศนูย์รวมจิตใจของชาวพทุธใน เซี่ยงไฮ้ และเป็นวดัที่นกัทอ่งเที่ยวเข้านมสัการเป็นจํานวนมากที่สดุของเมืองเซี่ยงไฮ้ 
ภายในวัดมีพระพุทธรูปปางนั่งทัง้  2 องค์ สลักจากหยกทัง้แท่ง แสงสว่างและแสงสะท้อนของหยกขาวนัน้ทําให้องค์
พระพทุธรูปมีความงดงามสว่างเจิดจ้ายิ่งขึน้ องค์พระพทุธรูปปางนัง่มีความสงู 190 เซนติเมตร และ หุ้มด้วยเพชรพลอย หิน
มโนรา และ มรกต แสดงถึงการถือศีลอดอาหารและตรัสรู้แจ้งพระพทุธเจ้า ภายในวดั ยงัมีพระนอนองค์อื่นๆ ซึ่งมีความยาว 4 
เซนติเมตร ซึง่ถกูอญัเชิญมาจากประเทศสงิคโปร์ โดยเจ้าอาวาสองค์ที่สบิ ในปี ค.ศ.1989 มากกวา่นีย้งัมีภาพวาดโบราณ และ
คมัภีร์พระไตรปิฎก จดัวางไว้อีกสว่นของวดั ถึงแม้ว่าประวตัิของพระหยกขาวจะไม่ยาวนาน ความเก่าแก่และสถาปัตยกรรม
แบบเรียบง่ายทําให้วดัแหง่นีม้ีความโดดเดน่และไมอ่าจเลยีนแบบได้ ในเมืองทนัสมยัเช่นนี ้   



 

 

 
แวะชมอญัมณีลํา้คา่ หยก เป็นเคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายเพราะเช่ือวา่ใส่ แล้วจะช่วยป้องกนัอนัตรายได้ ให้ท่าน
ได้เลอืกซือ้ กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสยีงของประเทศจีน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านสู ่ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่  ( Nanjing Lu) เป็นถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮ้สร้างขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่าเป็น 

walking street หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พืน้ถนนปดู้วยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝาก
ฝ่ังของนานจิงลู ่เป็นท่ีตัง้ของร้านค้ามากมาย มีทัง้ร้านขายเสือ้ผ้าแฟชัน่ ร้านขายของที่ระลกึ ร้านอาหาร ภตัตาคารหรู ร้านจิว
เวลร่ีช่ือดงั ทัง้ร้านที่เป็นของคนจีนท้องถ่ิน และของต่างชาติ ร้านฟาสต์ฟู้ด มีตัง้แต่ ร้าน KFC, McDonald, SUBWAY Pizza 
Hut ร้านไอศครีม     

 

 
 นําท่านเดินทางสู่ Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า สําหรับสาขา 

Reserve Roastery ที่เพิ่งเปิดให้บริการในเซี่ยงไฮ้ใหมห่มาดเมื่อวนัท่ี 6 ธ.ค.ที่ผา่นมานี ้สาขานีน้อกจากความยิ่งใหญ่อลงัการ
แล้ว ยงัมีบาร์จิบกาแฟท่ียาวที่สดุในโลก ถึง 88 ฟุต ขึน้แท่นเป็นสาขาที่มีบาร์จิบกาแฟยาวที่สดุในโลกของ Starbucks ลกูค้า
สามารถมาชมการคัว่กาแฟสดๆ สมัผสับรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเคร่ืองดื่มต่างๆ กว่า 100 เมน ูรวมทัง้เคร่ืองดื่มที่
มีเฉพาะสาขานีแ้หง่เดียวเทา่นัน้  



 
 จากนัน้นําทา่นชม ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง เป็นเขตอยูอ่าศยัของชาวบ้านในยคุ ค.ศ.1920 – 1930 ประกอบไปด้วยบ้าน

ทรงยโุรปสลบักบับ้านแบบจีน ถนนแห่งนีเ้ร่ิมมีช่ือเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจดัแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินแบบติด
ดิน หรือที่ปัจจุบนัเรียกว่า แนวสตรีท ภายในเต็มไปด้วยคาเฟ่ และร้านขายของที่ระลกึ และงานแสดงของศิลปินทัง้ในและ
ตา่งประเทศ 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  (เมนูพิเศษ  เสี่ยวหลงเปา) 
ที่พกั โรงแรม  SHANGHAI  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL   หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ 4 
เ ซ่ี ย ง ไ ฮ้  ( สนามบิน เ ซ่ี ย ง ไ ฮ้  ผู่ ต ง )–เ ชี ย ง ให ม่ (สนามบิ น เชี ย ง ให ม่ )  
(MU205/10.05-13.25 น.) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทา่นออกเดินทางสู ่สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง 

10.05 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม ่โดยเที่ยวบินที่ MU205 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

13.25 น. ถึง สนามบินเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพทกุทา่น  
 

 

 

 

 

 



บนิตรงเชียงใหม่ เซี่ยงไฮ้ ล่องเรือจูเจียเจี่ยว 4 วัน 3 คืน โดย สายการบนิไชน่าอีสเทร์ินแอร์ไลน์  

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 11-14 ต.ค. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 5,900.- 

วนัท่ี  14-17 พ.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- 5,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.-  
ราคานีร้วมรายการทวัร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่า) 

 

ราคาไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ท่านละ 1,000 บาท  
(ส าหรับลูกค้าท่ีมีทะเบียนบ้านอยู่ในพืน้ท่ี 12 จังหวัดภาคเหนือเท่านัน้ 

กรณีลูกค้า ท่ีไม่ได้อยู่ในพืน้ท่ี 12 จังหวัดภาคเหนือ เก็บเพิ่มท่านล่ะ 750 บาท) 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน/ท่าน/ทริป 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถอืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ 

** กรณีถอืหนังสือเดินทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกครัง้ ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้อมูลความ

ถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การชําระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจํา 

4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีดัจํากบัสายการบินหรือคา่มดัจําที่พกัโดยตรงหรือโดยการผา่น
ตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่
มีการคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 



3. คณะจองไมถ่ึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที่ยวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีนํา้มนั  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัทําการ ทา่นละ 1,000 บาท 

(ยื่นวซีา่จีนท่ีเชียงใหม)่ ผู้ยื่นคําขอวีซา่จะต้องมีภมูิลาํเนาในทะเบยีนบ้านดงัตอ่ไปนี ้              
1. เชียงใหม่ 2. เชียงราย 3. น่าน 4. พะเยา 5. แพร่ 6.ล าปาง 7. แม่ฮ่องสอน 8. ล าพนู 9. อุตรดติถ์  
10. ตาก 11.พิษณุโลก 12.สุโขทัย กรณีลกูค้าที่ไมไ่ด้มีภมูิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดัภาคเหนือ ต้องยื่นวีซา่จีนท่ีกรุงเทพฯ คา่ใช้จา่ย
เพิ่ม 750 บาทจากราคาทวัร์ และไมร่วมคา่ใช้จา่ยในการจดัสง่เอกสาร)  

3. กระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีที่นํา้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินนํา้หนกัตามสาย
การบินกําหนด 

4. คา่ทําหนงัสอืเดินทาง 
5. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ทําใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
9. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทริป 

หวัหน้าทวัร์ไทยแล้วแตด่ลุพินิจและความพงึพอใจในการบริการของทา่น 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 



2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การ
ประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า 
เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้
ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัใน
ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนสง่ หรือ หนว่ยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อื่นทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงิน
ให้สาํหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานี ้
โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11. เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็น
จํานวนเงิน 300 หยวน/คน/ร้าน 
 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว(เชียงใหม่) 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถอืพาสสปอร์ตไทย 
**ยื่นวีซา่เดี่ยวที่เชียงใหมม่ีคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัทําการ 1,000 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัทําการ 1,800 บาท  
**กรณียื่นวีซา่เดี่ยวที่กรุงเทพมีคา่บริการดงันี ้** 
-ยื่นธรรมดา 4 วนัทําการ 1,750 บาท  
-ยื่นดว่น 2 วนัทําการ 2,875 บาท 
1. หนงัสอืเดินทางที่มีอายกุารใช้งานไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมชํ่ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง สาํหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยดืสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 



 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. สาํหรับผู้ที่ถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องทําเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. สาํเนาทะเบียนบ้าน และสาํเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุํ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, สาํเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลด

แบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไมไ่ด้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง 

หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบัการ
ออกวีซา่ เลม่ที่มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัทํา
การ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเข้าใจวา่สถานทตูจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยื่นวีซา่ใหม ่การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลีย่นระเบียบการ
ยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนงัสอืเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 
9. ในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร 

APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 
2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย

เทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ด้ทํางานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เลม่เหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้ เดินทาง

จะต้องไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายกุารใช้งานไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง สาํหรับประทบัตราวีซา่ และตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการทํางาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการทํางาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 



6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบสาํเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบัร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้

1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. นํารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นทําวีซา่ 
4. นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  

 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะนํา้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่ง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีนํา้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หม้าย            หยา่    

  ไมไ่ด้จดทะเบยีน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 
ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์.............................................................................................. 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ............................................................................................................... 
ตําแหนง่งาน....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูส่ถานท่ีทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ทา่นเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี......................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของทา่น พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง** ถ้าเอกสารสง่ถงึบริษัทแล้วไมค่รบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจทาํให้ทา่นเกิดความ
ไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดทําตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 


