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NT299
ทวัรจ์นี เซยีงไฮ ้ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ูไหวพ้ระ 5 วัน 3 คนื (MU)
ทัวรเ์ซยีงไฮ ้จนี , 5 วัน 3 คนื ,

Kaiyuan Manju Hotel  , Liang An International Hotel  , Veegle Sincere Hotel

เซยีงไฮ ้พระใหญห่ลงิซาน คลองขุดเมอืงโบราณอูซ๋ี
หงัโจว ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ูหมูบ่า้นใบชาหลงจงิ

ถนนโบราณเหอฝงัเจยี ตลาดก๊อปปี TAOBAO CHENG
หาดไวท่าน อุโมงเลเซอร ์ถนนนานกงิ กายกรรม ERA 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ

22.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชนั4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิไชนา่อสิเทริน์แอรไ์ลน ์(MU)
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระ และเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น

วนัท ี2
เซยีงไฮ ้(สนามบนิเซยีงไฮผู้ต่ง) - อูซ๋ ี- พระใหญห่ลงิซาน (รวมรถราง) - ศนูยไ์ขมุ่ก - คลองขดุเมอืงโบราณอูซ๋ี

02.30 น.
ออกเดนิทางสู ่มหานครเซยีงไฮ ้โดยเทยีวบนิท ีโดยสายการบนิไชนา่อสิเทริน์แอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีMU548 (มบีรกิารอาหารบนเครือง)

07.40 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิูต่ง เมอืงเอกเทศเซยีงไฮ ้ซงึถอืเป็นชมุชนเกา่ตังแตยุ่คสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280)
เป็นหมู่บา้นชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศซ์ง่ไดเ้ปลยีนแปลงเป็นเซยีงไฮ ้ซงึขณะนันเป็นเพยีงชมุชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิน ค.ศ.1848
ตัวเมอืงเซยีงไฮถู้กเปิดเป็นเมอืงทา่และเขตเชา่ของนานาชาต ิตังอยู่รมิแม่น ้าํหวงผู ่หา่งจากปากแม่น ้าํแยงซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบง่ออกเป็น 2



เขต คอื เขตผูต่ง(ใหม่) และเขตผูซ่(ีเกา่) กันโดยแม่น ้าํหวงผู ่นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ แบบชุด KFC หรอื MC DONALD ระหวา่งเดนิทาง

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอูซ๋ ีซงึเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเบา มฉีายาวา่ เมอืงเซยีงไฮน้อ้ย เดมิมชีอืวา่ ซซีาน
เลา่กันวา่เมอืสองพันปีกอ่นมกีารผลติดบีกุในเมอืงนีและตอ่มาแร่ดบีกุถูกขดุเจาะจนหมดสนิ
แตบั่งเอญิมคีนขดุพบศลิาจารกึโบราณชนิหนงึมใีจความวา่ “มอีาวธุ แผน่ดนิจะไม่สงบ หากปราศจากอาวธุแผน่ดนิจะร่มเย็นเป็นสขุ”
จงึไดเ้ปลยีนชอืใหม่วา่อู๋ซ ีแปลวา่ไม่มตีะกัว 

นําทา่นสู ่วดัพระใหญห่ลงิซาน (รวมรถราง) นมัสการพระใหญ่หลนิซานตา้ฝอ(พระพทุธเจา้ปางประสตู)ิ จากนันนังรถกอลฟ์
สูพ่ระพทุธรูปขนาดใหญ่ สงู 88 เมตร เป็นพระพทุธรูปปางหา้มญาต ิลักษณะพระพักตรส์งา่งามเชญิทา่นไหวพ้ระขอพรตามอัธยาศัย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ซโีครงหมูอูซ๋ี

บา่ย
นําทา่นไดเ้ลอืกซอืผลติภัณฑจ์าก ไขมุ่ก ทมีชีอืเสยีงของเมอืงจนี เชน่ เครืองประดับจากไขมุ่ก ครีมไขมุ่ก ผงไขมุ่ก สรอ้ยคอสรอ้ยขอ้มอื แหวน
กําไล เป็นตน้

นําทา่นเดนิทางสู ่คลองขดุเมอืงโบราณอูซ๋ ีเสน่หข์องเมอืงอู๋ซยีามค่าํคนืนันคอืความสวยงามแสงสขีองดวงไฟ
ฟังเสยีงน ้าํไหลยามค่าํคนืทมีเีงาตกึรามบา้นชอ่งทสีะทอ้นอยู่ในน ้าํ ความสวยงามเปรียบดังความฝันหรือภาพวาดทสีวยงาม
คลองขดุเมอืงโบราณแหง่นีเป็นทนียิมสําหรับคูบ่า่วสาวสําหรับพรีเวดดงิและเป็นสถานทยีอดนยิมของเหลา่นักทําหนังซงึผลติผลงานทางโทรทัศนอ์อกมาหลายเรือง
นักทอ่งเทยีวจากทัวทกุสารทศิกําลังใหค้วามสนใจสถานท ีสดุแสนโรแมนตกิแหง่นีอสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ชมบรรยากาศตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
VEEGLE SINCERE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
หงัโจว - โรงงานผา้ไหม - ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู- หมูบ่า้นใบชาหลงจงิ - ถนนโบราณเหอฝงัเจยี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงัโจว ซงึเป็นเมอืงหลวงของมณฑลเจอ๋เจยีง
ซงึมคีวามมังคังมากทสีดุแหง่หนงึเป็นแหลง่เภสชัอุตสาหกรรมและสถาบันศลิปะทมีชีอืเสยีงแหง่หนงึของประเทศจนี
ซงึในอดตีมคํีาเปรียบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหังโจวและซโูจววา่ “บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ีซู(โจว) หงั(โจว)”
เพลดิเพลนิกับทวิทัศนอั์นงดงามสองฟากถนน

นําทา่นเขา้ชม โรงงานผา้ไหม ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ททํีาจากผา้ไหม เป็นของฝากคนทางบา้น 

จากนันนําทา่นสู ่หมูบ่า้นเหมยเจยีอ ู(ไรช่าหลงจงิ) แหลง่ผลติใบชาเขยีวทขีนึชอืของจนี ใหท้า่นไดช้มิชาขนึชอื โดยกลา่วกันวา่ “ดมืชาหลงจงิ
เพยีง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวัน”

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ไกข่อทาน+หมูตงโพ

บา่ย
นําทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ูตังอยู่ทางทศิตะวันตกของเมอืงหังโจวทะเลสาบมลัีกษณะใกลเ้คยีงกับวงรี มเีนือท ี5.66 ตร.กม.
ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กโิลเมตร น ้าํลกึเฉลยี 1.5 เมตร สามดา้นถูกลอ้มรอบดว้ยภเูขาและอกีหนงึดา้นเป็นเมอืงรอบซหีู
ประกอบไปดว้ยสถานทสํีาคัญมากกวา่ 30 แหง่และสถานทชีมทวิทัศนม์ากกวา่ 40 แหง่ โดยจดุสําคัญก็ไดแ้ก ่หนงึภเูขา สองทางสามเกาะ
หา้ทะเลสาบ และสบิทวิทัศน ์นําทา่นลอ่งเรือผา่นชม สะพานขาดซงึเป็นทมีาของตํานานเรือง“นางพญางขูาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง
ทับแสงจันทรน์ ้าํลกึตลอดจนชมธรรมชาตอัินงดงามสดชนืรอบ  ๆทะเลสาบแหง่นีทไีดรั้บสมญานามจากนักทอ่งเทยีววา่ “พฤกษชาตใินนครนิทร”์



จากนันใหท้า่นอสิระชอ้ปปิง ถนนโบราณเหอฝงัเจยี รา้นคา้ตา่ง  ๆตกแตง่แบบจนีโบราณ มสีนิคา้พนืเมอืง และของทรีะลกึ
ใหท้า่นเลอืกซอืไปเป็นของฝากตามอัธยาศัย 

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
LIANG AN INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
เซยีงไฮ ้- รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ) - ตลาดกอ๊ปปี TAOBAO CHENG - หาดไวท่าน - อโุมงเลเซอร ์- ถนนนานกงิ - กายกรรม ERA

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นเดนิทางสู ่มหานครเซยีงไฮ ้เป็นเมอืงศนูยก์ลางความเจรญิในดา้นตา่ง  ๆของภมูภิาคทังทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้ การเงนิ การลงทนุ
รวมถงึ ดา้นแฟชนั และการทอ่งเทยีว เซยีงไฮจ้งึนับเป็นความภาคภมูใิจของชาวจนี
โดยถอืไดว้า่เซยีงไฮเ้ป็นสญัลักษณ์ของจนียุคใหม่ในดา้นความกา้วหนา้และความทันสมัย จากนันนําทา่นแวะ ศนูยน์วดเทา้(ยาบัวหมิะ) เป่าซหูลงิ
หรือในชอืวา่ ยาบัวหมิะ ยาประจําบา้นทมีชีอืเสยีง ชมวดีทัีศนแ์ละฟังพรรยายสรรพคณุของยาสมุนไพรจนีแตล่ะชนดิ 
หมายเหต ุ: ขอความร่วมมอืทกุทา่นกรุณาแชเ่ทา้ โดยไม่มคีา่ใชจ้า่ย 

จากนันใหท้า่นชอ้ปปิงจใุจกับ ตลาดกอ๊ปปี TAOBAOCHENG มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอืมากมายหลากหลายยีหอ้ในราคาย่อมเยาไม่วา่จะเป็นเสอืผา้
กระเป๋า ใหท้า่นเลอืกชอ้ปอย่างเต็มอมิ

เทยีง
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ตังอยู่บนฝังตะวันตกของแม่น ้าํหวงผูม่คีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ 4 กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทไีดช้อืวา่
“พพิธิภัณฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสญัลักษณ์ทโีดดเดน่ของนครเซยีงไฮ ้อกีทังถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทสํีาคัญ
แหง่หนงึของเซยีงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไวทั่นเป็นแหลง่รวมศลิปะสถาปัตยกรรมทหีลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ บารอค
รวมทังการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทตัีงของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศลุกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ่ของ

นําทา่นนัง รถไฟอโุมงเลเซอร ์ลอดอุโมงคใ์ตแ้ม่น ้าํหวังผู ่ซงึเป็นอุโมงคส์รา้งลกึลงไปจากพนืแม่น ้าํ 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร
ภายในประดับตกแตง่ดว้ยไฟเลเซอรเ์ป็นรูปตา่งๆ

นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนนานกงิ ถนนแหง่นีเปรียบเหมอืนย่านสลีมของเมอืงไทย หรือย่านออรช์ารด์ ของสงิคโปร ์ถนนนีมคีวามยาวประมาณ 5
กโิลเมตร มหีา้งสรรพสนิคา้มากมายอยู่บนถนนแหง่นีเป็นย่านทคีกึคักและทันสมัยทสีดุในเซยีงไฮ ้

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ เสยีวหลงเปา

นําทา่นชม กายกรรม ERA (ERA INTERSECTION OF TIME) โชวท์ผีสมผสานศลิปะการตอ่สู ้
และสเปเชยีลเอฟเฟคสดุอลังการทสีดุแหง่หนงึในจนี สดุอัศจรรยแ์ละอลังการแสงสเีสยีงอันเป็นเอกลักษณ์ทถี่ายทอดออกไดอ้ย่างลงตัว
หมายเหต ุ: กรณีโชวก์ายกรรม ERA ปิดปรับปรุง ไม่ทําการแสดง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิปลยีนเป็นโชวก์ายกรรมเซยีงไฮ ้แทนคะ่

ทพีกั
KAIYUAN MANJU HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
วดัหลงหวั - ศนูยห์ยก - ตลาดเฉนิหวงเมยีว - เซยีงไฮ ้(สนามบนิเซยีงไฮผู้ต่ง) - กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก



นําทา่นสู ่วดัหลงหวั วัดเกา่แกคู่บ่า้นคูเ่มอืงเซยีงไฮ ้ทมีอีายุกวา่ 1,500 ปี วัดแหง่นีถูกสรา้งขนึในยุคสามก๊ก
ดว้ยความตังใจของซนุกวนทตีอ้งการอุทศิใหแ้กม่ารดาผูล้ว่งลับ และไดใ้ชช้อืวัดวา่ ‘เซยีนซอืเป็นชอืแรก กอ่นจะเปลยีนมาใชช้อื
‘หลงหัวจนถงึปัจจบัุน ภายในวัดมวีหิารเจ็ดหลังตังอยู่บนพนืทกีวา้งขวางทสีดุในบรรดาวัดของนครเซยีงไฮ ้
วหิารแตล่ะหลังมรีูปปันพระพทุธรูปและเทพผูพ้ทัิกษ์ประดษิฐานอยู่ใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวข้อพรอาท ิในวหิารใหญ่มพีระศรีศากยมุณี
วหิารพระเมตไตรย หรือ วหิารเจา้แม่กวนอมิทมีอีงคเ์จา้แม่กวนอมิพันกรรายลอ้มดว้ยพระพทุธรูปสทีอง 500 องค ์ดา้นตรงขา้มวัดมเีจดยีห์ลงหัว
(Longhua Pagoda) เจดยีแ์ปดเหลยีมโบราณ 6 ชนั สงู 44 เมตร เป็นเจดยีท์ถีูกสรา้งขนึมาใหม่ในปี 922
แทนเจดยีอ์งคเ์ดมิแตไ่ม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน 

จากนันแวะชม ศนูยห์ยก เป็นเครืองประดับทนียิมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชอืวา่ใสแ่ลว้จะชว่ยป้องกันอันตรายได ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืกําไรหยก
แหวนหยก หรือ ผเีซยีะ สตัวม์งคลทมีคีณุภาพและมชีอืเสยีงของประเทศจนี

เทยีง
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเฉงิหวงเมยีว หรือทเีรียกกันวา่ วดัเทพเจา้ประจําเมอืง เคยตังอยู่ใจกลางเมอืงเกา่ ซงึไดก้ลายเป็นศนูยร์วมสนิคา้
และอาหารพนืเมอืงทแีสดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซยีงไฮม้กีารผสมผสานระหวา่งอดตีและปัจจบัุนไดอ้ย่างลงตัว
ซงึเป็นย่านสนิคา้ราคาถูกทมีชีอือกีย่านหนงึของนครเซยีงไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

สมควรแกเ่วลานําทา่นสู ่สนามบนิปกักงิ แคปิตอล แอรพ์อรท์

18.30 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไชนา่อสิเทริน์แอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีFM853 (มบีรกิารอาหารบนเครือง)

21.55 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์ซยีงไฮ ้จนี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี27 มถิุนายน 2562 เวลา 12:20 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์ซยีงไฮ ้จนี

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่วทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั
เพอืเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทังไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ

• การชําระคา่บรกิาร
• กรณุาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000 บาท

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15 - 20 วันกอ่นออกเดนิทาง

• การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมดัจํา
• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา้ใชจ้่ายทังหมด

• ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่านออกเดนิทาง (มหีวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ท่านขนึไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัด

• คา่โรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (สองท่านตอ่หนงึหอ้ง)

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบุ

• คา่รถรบัสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบุ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม์
• ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้**

• เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี

• [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี

• [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]

• รวมภาษีสนามบนิทุกแหง่ + ภาษีน ้าํมนั



อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• กระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ ในกรณทีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมั/ท่าน สว่นเกนิน ้าํหนักตามทสีายการบนิกาํหนด

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เช่น คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดีฯลฯ

• คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว

• คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบเดยีว ทา่นละ 1,650 บาท

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ

เอกสารในการยนืวซีา่จนีสําหรับผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย

• **ยนืวซีา่เดยีวคา่บรกิารดงัน ี**
• ยนืธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท

• ยนืดว่น 2 วันทําการ 2,775 บาท

• หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณไ์มช่ํารดุ

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ
**พนืหลงัขาวเท่านัน** และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร์
• หา้มสวมเสอืสขีาวเดด็ขาด เช่น เสอืยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ

• ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

• รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูัง 2ขา้ง

• ไมส่ว่มเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน เเวน่สายตา

• สาํหรบัผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่

• สาํเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง

• เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง

• กรณเีดก็, นักเรยีน, นักศกึษา
• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, สาํเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเดก็ฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี
http://www.consular.go.th/)

• กรณทีเีดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนญุาตใหเ้ดนิทางขอ้มลูจรงิเกยีวกบัสถานทศีกึษา สถานททีํางาน ตาํแหนง่งาน ทอียูปั่จจุบัน
ทอียูท่ทีํางาน ญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณฉีกุเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ททีํางาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ
อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทุกวัน)

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดงันันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง)

• โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร
เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC
ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบ

• ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC
กรณุาดแูลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย์

• กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ
• ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทีํางานในประเทศไทย และมใีบอนญุาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน

• หากไมไ่ดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง

• กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี



คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนังสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีททีางบรษัิทสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

• หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพมิ 3,560 บาท

• หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ จ่ายเพมิ 100 บาท

• เอกสารทตีอ้งเตรยีม

• พาสปอรต์ ทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

• รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นวิ จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พนืหลงัขาวเท่านัน**

• และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร์
• หา้มสวมเสอืสขีาวเดด็ขาด เช่น เสอืยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ

• ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

• รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูัง 2ขา้ง

• ไมส่ว่มเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน เเวน่สายตา

• ใบอนญุาตการทํางาน

• หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน

• สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน

• กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รบัรองตราประทับรา้นทแีปล

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมรั่บทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี
• ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก

• นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

• นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พอืยนืทําวซีา่

• นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้
• ยนืวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพมิท่านละ 1,125 บาท

(ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยยีมสาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส
เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล  ีลทิวัเนยี ลตัเวยีลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน
สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ
• เนอืงจากสภาวะน ้าํมนัโลกทมีกีารปรบัราคาสงูขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษีน ้าํมนัขนึในอนาคต
ซงึทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ภาษีน ้าํมนัเพมิตามความเป็นจรงิ

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ
และอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย,
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื



การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ และทางบรษัิทจะเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจากท่านเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/คน/รา้น

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มเิช่นนันทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทังสนิ
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