
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 15757 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CZ52: ทวัรเ์ซีย่งไฮ ้หงัโจว 4วนั 2คนื 

 🍩🍩 คุม้!!เทีย่ว2 เมอืง เซีย่งไฮ.้..นครปารสีแหง่ตะวนัออก  หงัโจว...สวรรคบ์นดนิ 

🍩🍩 ยอ้นอดตีเจา้พอ่เซีย่งไฮ ้ณ หาดไวท่าน จดุชมววิสดุแสนโรแมนตคิ 

🍩🍩 ถา่ยรปูสดุชคิ ตกึสตารบ์คัสาขาใหญท่ีส่ดุในจนี 

🍩🍩 ชมววิ ยอดเขาเป่ยเกาเฟิง (รวมกระเชา้ขึน้-ลง) 

🍩🍩  ลอ่งเรอืชมววิ เมอืงโบราณจเูจยีเจีย่ว 

🍩🍩 ชอ้ปป้ิงตลาดรอ้ยปี ถนนนานจงิลู ่ตลาดกอ๊ปป้ีเถาเป่า 

💜 💜 เมนูพเิศษ กุง้มงักร เสีย่วหลงเปา หมพูนัปีหงัโจว ไกข่อทาน อาหารกวางตุง้   

💜 💜 พกั หงัโจว 1 คนื (รร. 5 ดาว) , เซีย่งไฮ ้1 คนื(รร. 4 ดาว) 

💜 💜 บนิตรงเซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN 

**คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่เดีย่ว ทา่นละ 1,650 บาท** 
 

 



     

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

อาย ุ2-18 ปี 

 

Infant  

อาย ุ0-2 ปี 
พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

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 

 
 

วนัแรก: สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

23.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 ประต ู 

 เคาเตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ China Southern (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจาก

เจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวท่านเองตามนโยบายรักษา

ความปลอดภยัของสายการบนิ   

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง: เซีย่งไฮ-้เมอืงหงัโจว-ยอดเขาเป่ยเกาเฟิง(รวมกระเชา้ข ึน้-ลง)  

   สวนใบชาหลงจิง่-ถนนโบราณซง่เหอฟ่างเจยี    อาหาร---,เทีย่ง,ค า่                     

02.00 น. เดนิทางสู ่เมอืงเซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิ China Southern เทีย่วบนิที ่CZ8464 

07.20 น. ถงึ สนามบนิผูต่ง เมอืงเซีย่งไฮ ้ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหเ้รยีบรอ้ย น าทา่นเดนิทางสู ่เดนิทางสู ่

รา้นยางพารา เลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ีผ่ลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้ห่ม ทีน่อน กระเป๋า รองเทา้ 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงหงัโจว (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชัวโมง) เป็นเมอืงหลวงของ

มณฑลเจอ๋เจยีง อยูห่า่งจากเซีย่งไฮไ้ปทางตะวันตกเฉียงใตร้าว 180 กโิลเมตร หังโจวเป็นหนึง่ในเมอืง

ทีม่คีวามเกา่แกท่ีส่ดุของจนี (อกี 6 เมอืง ไดแ้ก ่ซอีาน โล่วหยาง เจอ้โจว ปักกิง่ หนานจงิ และเสฉวน) 

หังโจวเป็นเมอืงซึง่มคีวามมั่งคั่งมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรม และสถาบันศลิปะทีม่ี

ชือ่เสยีงแหง่หนึง่ของประเทศจนี ซึง่ในอดตีมคี าเปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหังโจวและซโูจว

ว่า “บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิมซูี (โจว) หงั(โจว)” (สวรรคบ์นดนิ) เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันงดงาม

สองฟากถนน  

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

http://bit.ly/2NMk5YE


     

น าท่านเดนิทางสู่ ยอดเขาเป่ยเกาเฟิง (รวมกระเชา้ขึน้-ลง) มคีวามสูง 314 เมตร เป็นยอดเขาที่

สงูสดุในเมอืงหังโจว ขนาบดว้ยล าธารใหทุ้กท่านไดช้มใบไมเ้ปลีย่นสเีต็มทัง้ยอดเขา (ขึน้อยูก่ับสภาพ

ภมูอิากาศ)  น าท่านสักการะ เทพเจา้แหง่โชคลาภ ขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลของชวีติ เดนิทางสู่

สวนใบชาหลงจิง่ แหลง่ผลติชาทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงจนี เชญิท่านชมิชาขึน้ชือ่ กล่าวกันว่า “ดืม่ชาหลงจิง่

เพยีง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวัน”  เนือ่งจากวา่ชาหลงจิง่นัน้มรีสชาตทิีอ่อ่นละมนุ จากยอดของใบชาทีม่ี

กรรมวธิที าดว้ยการคั่ว ในขณะทีใ่บชายังสด ชาหลงจิง่จงึไดรั้บการยอมรับจากนักดืม่ชาทั่วทุกมุมโลก 

เหมาะแกผู่ท้ีก่ าลังเริม่หัดดื ่ มชา เพราะชาจะมรีสออ่นๆ สสีวย รสหวานไมฝ่าด กลิน่หอมจางๆ ทีส่ าคัญ
ยังมปีระโยชน์มากมาย เช่น บ ารุงสายตา ลดไขมันในเสน้เลือด ลดน ้าหนัก เป็นตน้ จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู ่ถนนโบราณซง่เหอฟ่างเจยี ถนนสายประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอนัเกา่แก ่มคีวามยาวกว่า 

460 เมตร บา้นเรือนทัง้รา้นคา้ต่างๆ ตกแต่งแบบจนีโบราณ มสี ิน้คา้พื้นเมอืง และของทีร่ะลกึใหท้่าน

เลอืกซือ้ไปเป็นของฝาก  

 ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษหมพูนัปี +ไกข่อทาน 

เขา้สูท่ ีพ่กั หงัโจว: LILYS HOTEL (5*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

วนัทสีาม: เมอืงโบราณจเูจยีเจีย่ว(รวมลอ่งเรอื)-เซีย่งไฮ-้ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว-หาดไวท่าน 

   ถนนนานจงิ-ตกึสตารบ์คัสาขาใหญท่ีส่ดุในจนี              อาหารเชา้,เทีย่ง,ค า่                     

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

เดนิทางสู ่เมอืงโบราณจเูจยีเจีย่ว ตดิอนัดับหนึง่ในสีท่ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังในบรรดาต าบลน ้าของเมอืงเซีย่งไฮ ้

อกีทัง้ไดช้ือ่ว่าเป็นไขมุ่กใตแ้ม่น ้าแยงซเีกยีงจนถงึปัจจุบันนี้ น าทา่นล่องเรอื ชม เมอืงจเูจยีเจ ีย่ว ซึง่เป็น

เมืองที่มีส ิง่ก่อสรา้งทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมงิ และราชวงศ์ซงิอยู่

ม า ก ม า ย  แ ว ะ ร ้า น ย า

ส มุ น ไ พ ร พ ร ้ อ ม ฟั ง

สรรพคณุของยาแต่ละชนดิ

ที่สกัดมาจากพืชสมุนไพร 

ซงึมชี ือ่เสยีงในหมูค่นไทย

คอื เป่าฟู่ หลงิ หรอื ครมี

บวัหมิะ อสิระใหท้า่นเลอืก

ซื้ อ ผ ลิ ต ภั ณฑ์ จ า ก ย า

สมนุไพร 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ

อาหารกวางตุง้ 

 น าท่านเดนิทางกลับสู ่เซีย่งไฮ ้(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชัวโมง) 

เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมทีม่ลีวดลาย สวยงามตามแบบฉบับยโุรป จนไดรั้บ
ขนานนามวา่เป็น “นครปารสีแหง่ตะวนัออก”  เดนิทางสู ่ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว หรอื ตลาด

รอ้ยปีเซี่ยงไฮ  ้เป็นตลาดเก่าอาคารบา้นเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัย

ราชวงศห์มงิและชงิ ตกแตง่สไตลส์ถาปัตยกรรมแบบโบราณจนี ทีย่ังคงความงดงาม ทัง้รา้น

ขายอาหาร รา้นขนมพืน้เมอืงอาหารขึน้ชือ่ของทีน่ี่คอื เสีย่วหลงเปา อันลอืชือ่ และยังมขีายของทีร่ะลกึ

ตา่งๆมากมาย อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย แวะชม โรงงานผลติผา้ไหม อันลอืชือ่ของจนี วธิกีาร

น าเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้เพือ่มาท าไสน้วมผา้ห่มไหม น าท่านเทีย่วชม หาดเจา้พ่อเซีย่งไฮ

โฉมใหม ่(หาดไวท่าน) ตน้ก าเนดิอนัลอืชือ่ของต านานเจา้พอ่เซีย่งไฮ ้เป็น  ถนนทีส่วยงามอันดับหนึง่
ของเมอืงเซีย่งไฮ ้ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆ ในสมัยอาณานคิม พรอ้มชมอาคารสูง

ตระหงา่น ซึง่เป็นศลิปกรรมสไตลย์โุรป 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

  

 เดนิทางสู ่ถนนนานจงิ หรอื นานจงิลู ่เป็นยา่น 

 ชอ้ปป้ิงเก่าแก่ที่สุดของเซีย่งไฮ ้เป็นตลาดซือ้ขาย

ของกันคกึคักตัง้แต่ท่ศวรรษ 1920 ตัง้อยู่ฝ่ังผู่ซ ีกนิ

พื้นที่ยาวตัง้แต่ฝ่ังตะวันตกของ “เดอะ บนัด”์ ถงึ 

“พเีพลิส ์สแควร”์ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์

เนมจากทั่วโลก น าทา่นถา่ยรปูเช็คอนิสดุชคิกบั ตกึ

สตารบ์คัสาขาใหญ่ทีสุ่ดในจนี เป็นอาคาร 2 ชัน้ 

พืน้ทีก่วา่ 2,700 ตารางเมตร พรอ้มพนักงานกวา่ 400 

คน เป็นรา้นสตาร์บัคสาขาแรกและสาขาเดียวที่มอบ

ประสบการณ์ดจิติอลใหก้บัลกูคา้ไปพรอ้มๆกบัการจบิกาแฟพัฒนาแอปลเิคชัน่โดยอาลบีาบา  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษเสีย่วหลงเปา   

เขา้สูท่ ีพ่กั เซีย่งไฮ:้ XI NOBLE HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

วนัทสี ี:่   เซีย่งไฮ-้ตลาดตลาดเถาเป่า-มหานครเซีย่งไฮ-้สนามบนิผูต่ง-กรงุเทพฯ 

             อาหารเชา้,เทีย่ง,---   

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 แวะชม หยกจนี ชาวจนีมคีวามเชือ่วา่หยกเป็นอญัมณีล ้าค่าเป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้าครอบครอง ท าให ้

ชวีติเจรญิรุง่เรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มัง่คั่ง โชคด ีอายยุนืยาว ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไล

หยก แหวนหยก หรอื เผา่เยา้ ซ ึง่เป็นเครือ่งประดับน าโชค  
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษกุง้มงักร 

  น าทา่นชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจที ่ตลาดตลาดเถาเป่า หรอื ตลาดเถาเป่าเฉงิ แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ก๊อปป้ีแห่ง

  เมืองเซีย่งไฮ ้ตลาดจ าหน่ายสนิคา้ราคาถูก มี

สนิคา้ใหท้า่นเลอืกมากมาย เชน่ กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้  

 ไมก้อลฟ์ นาฬกิา และสนิคา้อืน่ๆ ของจนี อสิระท่านชอ้ป

ป้ิงจใุจกบัสนิคา้มากมายหลากหลายยีห่อ้ ใน  ร า ค า

ยอ่มเยาว ์จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิผูต่ง  

21.15 น. เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ  

China Southern   เทีย่วบนิที ่CZ8463 

00.50+1 ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
    

      

                    
 

**กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 
 
 

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื่องจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทุก

เมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บวัหมิะ, 

หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึ

เรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยู่

กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆกต็ามทีร่ะบไุว ้

ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิม่ รา้นละ 3,500 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน โดยไกด์

ทอ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
 

- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ขึน้อยูก่ับดุลยพนิจิและการพจิารณาในการตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็นความเต็มใจของผู ้
ซือ้ในสนิคา้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้กับรา้นคา้ ดังนัน้ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ 
และคณุภาพของสนิคา้ทีไ่มไ่ดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจ าเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครัง้ 
 

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถาม

ทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์ุกครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ 

จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 



     

 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทาง

มาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการ

บนิ (ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีาร

เปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ

พาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและ

ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 
 

*** ออกเดนิทางข ัน้ต า่  20 ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 



     



     



     

 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(BKK) – เซีย่งไฮ ้(PVG) – กรงุเทพฯ(BKK)  

3.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

4.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

5.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

7.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิท

ท าไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุ

กรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

2.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

3.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบเดีย่ว  

กรณีลกูคา้ท าการยืน่วซีา่เดีย่วเอง        ทา่นละ 1,650 บาท **ยืน่แบบเดีย่ว 4 วนัท าการ** 



     

กรณีใหท้างบรษิทัฯยืน่วซีา่เดีย่วให ้        ทา่นละ 2,200 บาท **ยืน่แบบเดีย่ว 4 วนัท าการ** 

วซีา่จนีแบบเดีย่วดว่นทางบรษิทัฯยืน่ให ้       ทา่นละ 3,500 บาท **ยืน่แบบเดีย่ว 2 วนัท าการ** 

4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

6. (6.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 400 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  

    (6.2) คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์300 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  

7.คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทวัรป์กต ิ
 

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 9,500 บาท และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การ

ไมช่ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิ

การเดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋ว

เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น

การเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้ม

คณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ

บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการท่องเทีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นีต้อ้งขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

แตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข

กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่น

สามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้

ละเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 

 



     

 

 

 

 

หมายเหต ุ: วซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัท าการ  ทา่นละ 2,200 บาท *ทางบรษิทัยืน่ให*้

     วซีา่จนีแบบดว่น  2 วนัท าการ  ทา่นละ 3,500 บาท *ทางบรษิทัยืน่ให*้ 

**ไมน่บัรวมวนันดัเรยีกเก็บเอกสาร** 
 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 
กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งแสดงตวัและสแกนลายนิว้มอื 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เล่มปัจจุบันทีม่อีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายโุดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับ

มาถงึประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เลม่เกา่ เคยไดรั้บวซีา่จนี กรณุาถา่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์เลม่เกา่ และส าเนาหนา้วี

ซา่จนี จัดสง่ใหก้บัทางบรษัิทฯ ** 
 

2.รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาวเทา่น ัน้ ขนาด 2x2นิว้ หรอื 4.5x4.5cm สีเ่หลีย่มจตัรุสั  

จ านวนทา่นละ 2 ใบ >>รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน<< 

หา้มตกแตง่รปู, หา้มสวมแวน่ตา, หา้มใสเ่ครือ่งประดับ, หา้มใสค่อนแทคเลนส,์ หา้มเห็นฟันโดยเด็ดขาด รปูถา่ยตอ้งเปิด

ใหเ้ห็นหนา้ผาก และเห็นใบหชูดัเจน โดยตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยช ารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

3.เอกสารสว่นตวั 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร (ของเด็ก) 

 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาใบจดทะเบยีนสมรส (ของบดิาและมารดา) 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร (ของเด็ก) 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (ของบดิาและมารดา) 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ของบดิาและมารดา) 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดียว จะตอ้งมหีนังสอื

รับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บตุรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับ

บุคคลที่สาม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ี่ส านักงานเขต/

อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของทา่น (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) 

โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวัน



     

นัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซ็นเอกสารต่อ

หนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด

เป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 
4.เงือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่ประเทศจนี 
 เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 
เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ
กรอกประวัต/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มคัรได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็น
จรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 
5.กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(ลกูคา้ตอ้งท าการยืน่วซีา่เดีย่วดว้ยตนเอง)  
กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  
- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนื่องจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่น
จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  
 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



     

EXAMPLE 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 
ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 4 วันท าการ 

กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

ช่ือโปรแกรมเดนิทาง: ........................................วนัทีเ่ดนิทาง...........................จองกบับรษิทัฯ................................... 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (MR , MRS , MISS , MASTER)   ...................................................................................................... 

2. ทีอ่ยู ่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น..................................................................................................................................  

รหัสไปรษณีย.์.......................................................  

3. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจุบนั กรณีไม่ตรงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย.์....................... 

4.โทรศพัทม์อืถอื ...............................  บา้น ............................  อเีมลแ์อดเดรส ........................................................ 

5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบยีน)      หยา่รา้ง    หมา้ย           อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ ................... 

6.ชือ่-สกลุ คูส่มรส ...................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี.................................... 

7.ชือ่-สกลุ บตุร (ถา้ม)ี ................................................. เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี.................................... 

8.ชือ่-สกลุ บดิา    ........................................................เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี.................................... 

9.ชือ่-สกลุ มารดา .......................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์....................... อาชพี................................... 

10.อาชพีปัจจบุนั (กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์) .................................................... ต าแหน่ง............................... 

     ชือ่ บรษัิท/รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย .......................................................................................................... 

     ทีอ่ยู ่เลขที ่............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ต าบล/แขวง ................................................ 

     อ าเภอ/เขต ......................... จังหวดั .............................. รหัสไปรษณีย ์.............. เบอรโ์ทรศพัท.์............................. 

11.ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม่ 

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่................................. ถงึวนัที ่................................................  

12.ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม่ 

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ เหตผุลทีท่า่นถกูปฎเิสธวซีา่ .............................................................................  
   

หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีงตวักลางทีค่อย

ใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  

** เอกสารเพิม่เตมิ ** 

ขอความร่วมมอืผูส้มัครผูส้มัครวซีา่จนี ด าเนนิการเพิม่เตมิ ดงันี ้  

 1.ปริน้เอกสารใบสมัครวซีา่จนี หนา้ที4่ (Application Chinese visa) 

 

 

 

 

  

      ** ไฟลเ์อกสารส าหรับปริน้ อยูห่นา้ถัดไป ** 

 2.เซ็นชือ่ใหเ้หมอืนกบัหนา้พาสปอรต์เพยีง 1 จดุเทา่นัน้ 

 3.จัดสง่ใหบ้รษัิทฯ พรอ้มเอกสารทีใ่ชย้ืน่วซีา่ รูปถา่ย และพาสปอรต์ 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 


