
     

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

CZ53: เซีย่งไฮ ้หงัโจว ดสินีย่แ์ลนด ์5วนั3คนื 

💚 เซีย่งไฮ ้มหานครสดุยิง่ใหญส่วยงาม “นครปารสีแหง่ตะวนัออก” 

💚 เมอืงหงัโจว สวรรคบ์นดนิ ลอ่งเรอืทะเลสาบซหีตูามรอยนางพญางขูาว 

💚 สวนสนกุเซีย่งไฮด้สินยีแ์ลนด ์ขนาดใหญอ่นัดบั 2 ของโลก  

💚 ชมววิเมอืงเซีย่งไฮ ้หาดไวท่าน สถานทีส่ดุโรแมนตดิ  

💚 Outlet Mall Florentia Village  สวยและอลงัทีส่ดุในมหานครเซีย่งไฮ ้

💚 เมอืงเกา่เซีย่งไฮ ้1192 ซอย ยา่นทีฮ่อตฮติส าหรบัคนชอบถา่ยรปู 

💚 บนิตรงเขา้เซีย่งไฮโ้ดยสายการบนิ China Southern 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว หงัโจว 1 คนื, เซีย่งไฮ ้2 คนื >คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่< 

เมนูพเิศษ: ไกข่อทาน+หมตูงพอ, ไกแ่ดง, เสีย่วหลงเปา 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

อายุ 2-18 ปี 

 

Infant  
อายุ 0-2 ปี 

พกัเดีย่วเพ ิม่ ทีน่ ัง่ 

6-10 พ.ย.62 9,888 
 

12,888  
 

 
Infant  

5,000฿ 
ไมร่วมคา่วซีา่ 

 

3,500 
 

20 
11-15 พ.ย.62 9,888 

 

12,888 3,500 
 

20 
20-24 พ.ย.62 9,888 

 

12,888 
 

3,500 
 

20 
25-29 พ.ย.62 11,888 

 

14,888 

 

3,500 
 

20 

27 พ.ย.-1 ธ.ค.62 11,888 
 

14,888 

 

3,500 
 

20 
9-13 ธ.ค.62 12,888 

 

15,888 

 

3,500 
 

20 
16-20 ธ.ค.62 11,888 

 

14,888 
 

3,500 
 

20 
10-14 ก.พ.63 11,888 

 

14,888 

 

3,500 
 

20 
23-27 ม.ีค.63 11,888 

 

14,888 

 

3,500 
 

20 



     

                     
 

วนัแรก: ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ  

22.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโซนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประต ู 

 เคาเตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ China Southern (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจาก

เจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวทา่นเองตามนโยบายรักษา

ความปลอดภยัของสายการบนิ   

วนัทีส่อง: ทา่อากาศยานสุวรรณภูม-ิเซีย่งไฮ-้เมอืงหงัโจว-ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู

   ถนนโบราณเหอฝั่งเจยี                 อาหารเทีย่ง,เย็น      
01.55 น. เดนิทางสู ่เมอืงเซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิ China Southern เทีย่วบนิที ่CZ8464 

  **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

07.20 น. ถงึ ทา่อากาศยานผูต่ง เมอืงเซีย่งไฮ ้ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหเ้รยีบรอ้ย น าทา่นเดนิทางสู ่ 

เมอืงหงัโจว (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง 

อยู่ห่างจากเซี่ยงไฮไ้ปทางตะวันตกเฉียงใตร้าว 

180 กโิลเมตร หังโจวเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความ

เก่าแก่ที่สุดของจีน (อีก 6 เมือง ไดแ้ก่ ซีอาน 

โล่วหยาง เจอ้โจว ปักกิง่ หนานจิง และเสฉวน) 

หังโจวเป็นเมอืงซึง่มคีวามมั่งคัง่มากทีส่ดุแห่งหนึง่ 

เป็นแหลง่เภสชัอุตสาหกรรม และสถาบันศลิปะทีม่ี

ชือ่เสยีงแห่งหนึง่ของประเทศจีน ซึง่ในอดตีมีค า

เปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหังโจว 

   และซโูจวว่า “บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ีซู (โจว) 

   หงั(โจว)” (สวรรคบ์นดนิ) เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันงดงามสองฟากถนน น าท่าน ลอ่งเรอื

   ทะเลสาบซหีู ชมทัศนียภาพอันงดงามและวจิติรตระการตาของทะเลสาบซหีู  ชมทวิทัศน์สบิ

   แห่งของทะเลสาบซหีู พรอ้มฟังเรื่องราวซึง่เป็นทีม่าของต านานรัก “นางพญางูขาว” กับชาย

   คนรักชือ่ “โขว้เซยีน” ชมธรรมชาตอิันงดงามรอบๆทะเลสาบ จนไดร้ับสมญานามจาก 

   นักทอ่งเทีย่วว่า “พฤกษชาตใินนครนิทร”์ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษไกข่อทาน+หมตูงพอ 

  น าท่านสู ่หมูบ่า้นชาหลงจ ิง่ แหล่งผลติใบชาเขยีวทีข่ ึน้ชือ่ของ

  จีน  “หลงจิง่ฉา” กล่าวกันว่า “ดืม่ชาหลงจิง่ เพียง 1 จบิปากจะ

  หอมตลอดวัน” เนื่องจากว่าชาหลงจิง่นั้นมีรสชาตทิี่อ่อนละมุน 

  จากยอดของใบชาทีม่กีรรมวธิที าดว้ยการคัว่ ในขณะทีใ่บชายังสด 

  ชาหลงจิง่จงึไดร้ับการยอมรับจากนักดืม่ชาทั่วทุกมุมโลก เหมาะ

  แกผู่ท้ีก่ าลงัเร ิม่หัดดืม่ชา เพราะชาจะมรีสอ่อนๆสสีวย รสหวานไม่

  ฝาด กลิน่หอมจางๆ ทีส่ าคญัยังม ีประโยชน์มากมาย เช่น บ ารุง

  สายตา ลดไขมันในเสน้เลอืด ลดน ้าหนัก  น าท่านชอ้ปป้ิง ถนน

  โบราณเหอฝั่งเจยี เป็นถนนสายหนึง่ที ่สะทอ้นใหเ้ห็น 

  ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอันเกา่แกข่องหังโจวไดอ้ย่างด ีถนน

  สายนี้มีความยาว 460 เมตร กวา้ง120เมตร ในปัจจุบันยังคงไวซ้ ึง่สภาพดัง้เดมิของสิง่ปลูกสรา้งโบราณ

  สว่นหนึง่แลว้ บา้นเรอืนทัง้สองขา้งทางทีส่รา้งข ึน้ใหม่ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมุงหลังคาสคีราม อสิระชอ้ป

  ป้ิงตามอัธยาศยักบัสนิคา้มากมาย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

เขา้สูท่ ีพ่กั KAIYUANMANJU HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

วนัทีส่าม: หงัโจว-เซีย่งไฮ-้ตลาดรอ้ยปีเซีย่งไฮ-้หาดไวท่าน-ถนนนานกงิ  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น      
เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  แวะชม รา้นยางพารา เลอืกซือ้ผลติภณัฑท์ีผ่ลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้ห่ม ทีน่อน กระเป๋า 

  รองเทา้ ฯลฯ จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เซีย่งไฮ ้(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) 

  เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมทีม่ลีวดลาย สวยงามตามแบบฉบบัยุโรป จนไดร้บัขนานนามวา่



     

  เป็น “นครปารสีแหง่ตะวนัออก”  แวะชม โรงงานผลติผา้ไหม อันลอืชือ่ของจนี วธิกีารน าเสน้ไหม

  ออกมาผลติเป็นสนิคา้เพือ่มาท าไสน้วมผา้ห่มไหม 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว หรอื ตลาดรอ้ยปีเซีย่งไฮ ้เป็นตลาดเก่าอาคารบา้นเรอืนบรเิวณนี้เป็น

สถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศห์มงิและชงิ ตกแต่งสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบโบราณจนี ทีย่ังคงความ

งดงาม ทัง้รา้นขายอาหาร รา้นขนมพื้นเมืองอาหารขึน้ชือ่ของที่นี่คอื เสีย่วหลงเปา อันลอืชือ่ และยังมี

ขายของทีร่ะลกึตา่งๆมากมาย อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั น าท่านเทีย่วชม หาดเจา้พอ่เซีย่งไฮ

โฉมใหม ่(หาดไวท่าน) ตน้ก าเนดิอันลอืชือ่ของต านานเจา้พ่อเซีย่งไฮ ้เป็น  ถนนทีส่วยงามอันดบัหนึง่
ของเมืองเซี่ยงไฮ ้ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆ ในสมัยอาณานิคม พรอ้มชมอาคารสูง

ตระหง่าน ซึง่เป็นศลิปกรรมสไตลย์ุโรป น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนนานกงิ ถนนคนเดนิทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืง

เซีย่งไฮ ้สองขา้งทางจะมีรา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้ต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม. อสิระชอ้ป

ป้ิงตามอัธยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษไกแ่ดง 

เขา้สูท่ ีพ่กั RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAN HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

วนัทีส่ ี:่  ตลาดเถาเป่า-ยา่นเมอืงเกา่เซีย่งไฮ ้1192 ซอย- Outlet Mall Florentia Village 

                 อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น      
เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านผ่อนคลายความเมื่อยลา้ดว้ยการ นวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อน

คลายที ่ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทยโ์บราณ  ตัง้แต่อดีตถงึ
ปัจจุบัน การส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์

ผูเ้ชีย่วชาญ น าท่านชอ้ปป้ิงอย่างจุใจที่ ตลาดเถาเป่า ตลาดจ าหน่ายสนิคา้ราคาถูก มีสนิคา้ใหท้่าน

เลอืกมากมาย อาทเิชน่ เสือ้ผา้ ผา้ไหม รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ฯลฯ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

  แวะชมอัญฃมณีทีป่ระเทศจีนยกย่องว่ามคี่าอย่างล ้าเลศิยิง่กว่าทองและเพชรน่ันก็คอื หยกจนี ชาวจีนมี

  ความเชือ่ว่าหยกเป็นอัญมณีล ้าคา่เป็นสริมิงคลแก่ ผูท้ีไ่ดม้าครอบครอง ท าใหช้วีติเจรญิรุ่งเรอืง สง่เสรมิ

  ใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้มั่งคัง่ โชคด ีอายุยนืยาวใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไลหยก แหวนหยก ฯลฯ 

  น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเมอืงเกา่เซีย่งไฮ ้1192 ซอย เป็นย่านทีฮ่อตฮติส าหรับคนชอบถา่ยรูป จะมี

  ลักษณะเป็นศลิปะยอ้นยุคหรือทีปั่จจุบันเรยีกว่าแนวสตรทีอารต์ ภายในเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ 

  และรา้นรา้นขายของทีร่ะลกึต่างๆ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงและถา่ยรูปตามอัธยาศัย น าทา่นชอ้ปป้ิง Outlet 

  Mall Florentia Village  Super Band Mall Outlet ที่สวยและอลังที่สดุในมหานครเซี่ยงไฮ ้สถานที่

  รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าจากทัว่มุมโลกน ามาไวท้ีน่ี่ เพือ่ความสะดวกสบายในการชอ้ปป้ิง 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษเสีย่วหลงเปา 



     

เขา้สูท่ ีพ่กั RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAN HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

วนัทีห่า้: อสิระท ัง้วนัเซีย่งไฮด้สินยีแ์ลนด ์(รวมคา่บตัร)                 อาหารเชา้      
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่เซีย่งไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์(SHANGHAI DISNEYLAND) เป็นสวนสนุกแห่งที ่6 ของ

อาณาจักรดสินียแ์ลนด ์ซึง่มขีนาดใหญ่อันดบั 2 ของโลก รองจากดสินี่ยแ์ลนดใ์นออรแ์ลนโด รัฐฟลอรดิา 

สหรัฐอเมรกิา และเป็นสวนดสินียแ์ลนดแ์ห่งที ่3 ในเอเชยี ซึง่ถอืว่าเป็นดสินียแ์ลนดท์ีม่ีขนาดใหญ่กว่า 

ฮ่องกงดสินี่ยแ์ลนด ์ถงึ 3 เทา่ เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่16 ม.ิย.2016 ใชเ้วลาสรา้งร่วม 5 ปี ใชง้บประมาณ

สรา้งราว 5.5 พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืราว 180,000 ลา้นบาท  

แบง่พืน้ทีอ่อกเป็น 7 โซน ดงันี ้

1. โซนDISNEY TOWN โซนแรกกอ่นเขา้สวนสนุก ประกอบ

ไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของที่ระลึกมากมาย ทัง้ยังม ี

LEGO LAND ในโซนนีอ้กีดว้ย 

2.โซนMickey Avenue โซนขายของทีร่ะลกึและรา้นอาหาร 

และจะมีสว่นทีฉ่ายหนังการ์ตูนสัน้ของมกิกีเ้มาส ์อีกทัง้ยังมีตัว

ละครแสนน่ารัก ซึง่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาใหท้่านได ้

ถา่นรูป 

3.โซน ADVENTURE ISLE ดนิแดนการผจญภัยทีต่ืน่ตาตืน่ใจกับ

บรรยากาศหุบเขาลกึลับในยุคดกึด าบรรพ ์CASMP DISCOVERY 

พรอ้มเชญิชวนใหร้่วมกันเดินส ารวจดินแดนที่แฝงไวด้ว้ยความ

ปรศินาและลึกลับ ลงเรือเขา้สู่ ROARING RAPIDS อุโมงค์ถ ้า

ปริศนาเป็นที่อยู่ของจระเขยั้กษ์ เป็นเครื่องเล่นแนว 4D บินชม

ธรรมชาตแิละสิง่กอ่สรา้งต่างๆทั่วโลก  

4.โซน TOMORROW LAND ไฮไลท์เด่นของสวนสนุก 

ที่มักจะสรา้งโลกแห่งอนาคตเพื่อสรา้งจนิตนาการใหก้ับ

เด็กๆพรอ้มกับดีไซน์เครื่องเล่นที่มีจากวีดีโอเกมและ

ภาพยนตตร์ไซไฟชื่อ ดั ง TRON รถไฟเหาะรูปท รง

จักรยานยนต์ไฮเทค ซึง่ถูกขนานนามว่า LIGHTCYCLE 

POWER RUN สุดยอดรถไฟตีลังกาที่หา้มพลาด หรือ 

สาวกของ STAR WARS LAUCH BAY ทีจ่ะไดถ้า่ยรปูกบั 

DARTH VADER ตัวเป็นๆ 

5.โซน GARDENS OF IMAGINATION มจีุดเด่นเรื่อง

วัฒนธรรมจีน ส่งเสรมิเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวน

สนุก ทั ้งยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตว์ของดิสนีย์ ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตริย์ ตามแบบปฎิทินจีน 

สนุกสนานกับเครือ่งเล่น FANTASIA CAROUSEL และ DUMBO THE FLUING ELEPHANT 

6.โซน TREASURE COVE ธีมโจรสลัด โดยเนรมิตฉากจากภาพยนตร์ชือ่ดังอย่าง PIRATES OF THE 

CARIBBEAN-BATTLE FOR THE SUNKEN TREASURE เครือ่งเล่นแนว 4D  

  7.โซน FANTASY LAND สนุกสนานกับเมืองเทพนิยาย โซนที่ ตั ้งของปราสาทดิสนี่ย์ ที่มีชื่อว่า 

ENCHANTED STOURYBOOK CASTLE พบกับโชวอั์นยิง่ใหญต่ระการตาจากตัวการต์ูนชือ่ดัง อาท ิสโน

ไวท ์ซนิเดอเรล่า มิกกี้เมาส ์หมีพูห์ และโซนกจิกรรมอย่างเช่น ONCE UPON A TIME ADVANTURE    

เรื่องราวการผจญภัยในปราสาทดิสนี่ย์ พบเรื่องราวของสโนไวท์ ผ่านอแบบสามมิติ หรอื ALICE IN 

WONDERLAND MAZZ และเครือ่งเล่นไฮไลทค์อื SEVEN DWARFS MINE TRAIN 

  อสิระอาหารเทีย่งและเย็นตามอธัยาศยั   
18.30 น. ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิผูต่ง 

21.10 น. เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ China Southern เทีย่วบนิที ่CZ8463 

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

00.55  น.+1 ถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

 



     

**กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 
 

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื่องจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมืองจีน ทุก

เมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, 

หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไข่มุก, ผา้ไหม, ผีชวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จงึ

เรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่า รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่

กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัซือ้ใดๆทัง้ส ิน้  

*** หากลกูคา้ทา่นใดไม่ร่วมเดนิทางตามรายการ หรอืไม่เขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุว ้

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

ทอ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
 

- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ข ึน้อยู่กับดลุยพนิจิและการพจิารณาในการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็นความเต็มใจของผู ้
ซือ้ในสนิคา้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้กับรา้นคา้ ดังนัน้ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ 
และคณุภาพของสนิคา้ทีไ่ม่ไดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจ าเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครัง้ 
 

-  ลกูคา้ท่านใดทีอ่ยู่ตา่งจังหวัดและตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถาม

ทีเ่จา้หนา้ทีก่่อนท าการจองทวัรท์ุกครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ 

จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 

 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทาง

มาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการ

บนิ (ความล่าช้าของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีาร

เปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ

พาณิชย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและ

ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุ๊ป) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีูปทา่น) แบบเต็มหนา้

รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด (หมายเหต ุ: หนังสอื

เดนิทางตอ้งไม่มกีาร ช ารุดใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารุด  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอก

ประเทศของทา่นได)้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



     

2.รปูถา่ยส ีพืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ สามารถใชม้อืถอืในการถา่ยไดเ้ลย *หา้มใสเ่สือ้สขีาวและเครือ่งประดบัในการ

ถา่ยรูป* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม ลกูคา้ถอืไปที่

สนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่เทา่น ัน้!! 
 
 

 ส าคญัมาก: กรุณาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวันเดนิทางทางบรษัิทฯจะไม่รบัผดิชอบกรณีทีท่า่นลมื หรอื น า

หนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง  (กรณีท าวซี่าแบบเดีย่ว ช าระเพิม่ 2,200 บาท)  

1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอายุ ถงึวนัเดนิทางไป-กลบั มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่

รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น    

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

3.รูปถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีืน้หลงัสขีาวเทา่นัน้ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้ซจ์าก 

คอมพวิเตอร ์ (รปูใหม่ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดกัและฟจู ิเทา่นัน้ ) 

4.ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบัตรประชาชน,ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   

หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วันท าการ  
 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิกรุณาสอบถามขอ้มูลกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื่องจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจีน 

 
 

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

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายุเด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอายุ*** 

อตัราคา่บรกิารรวม  

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

3.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

4.คา่อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค า่ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) 

5.คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไม่เกนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

7.คา่ประกนัอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิท

ท าไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุ

กรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 



     

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

2.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

3.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊  ทา่นละ 1,500 บาท 

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 ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็ 

6. (6.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  

    (6.2) คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์400 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

ไม่ช าระเงนิค่ามัดจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่่าดว้ยสาเหตุใดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิ

การเดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชั่นต๋ัวเครื่องบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบุบนหนา้ต๋ัว

เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื ค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น

การเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้ส ิน้ เมื่อออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้ม

คณะไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เครือ่งบนิไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลกูคา้และ

บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการท่องเทีย่วสามารถสลบัปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่เขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

แตล่ะโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารตา่งๆไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทาง

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

กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่น

สามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้



     

ละเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมด 
 


