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NT070
ทวัรจ์นี เซยีงไฮ ้หงัโจว ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์4 วัน 3 คนื (FM)
ทัวรเ์ซยีงไฮ ้จนี , 4 วัน 3 คนื ,

VIENNA HOTEL  , JASMINE INTERNATIONAL HOTEL

เทยีวนครปารสีแหง่ตะวนัออก มหานครเซยีงไฮ้
สกัการะพระใหญห่ลงิซานตา้ฝอ
จุดเช็คอนิใหมข่องเซยีงไฮ ้ตกึ STARBUCK ทสีวยทสีดุในโลก
ชมสถาปัตยกรรมยโุรป ณ แดนมงักร หาดไวท่าน
ลอ่งเรอืชมทวิทศันท์ะเลสาบซหีู

 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(กรุงเทพฯ) - เซยีงไฮ้

16.00 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก(ระหวา่งประเทศ) ชนั 4 ประต ู9 (เคานเ์ตอร ์NO. U15 – 21) สายการบนิ
SHANGHAI AIRLINES (FM) โดยมเีจา้หนา้ทจีากทางบรษัิทฯคอยตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกแดท่า่นกอ่นออกเดนิทาง

19.10 น.



เหริฟ้าสู ่เมอืงเซยีงไฮ ้โดยสายการบนิ SHANGHAI AIRLINES เทยีวบนิท ีFM856 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

01.10 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานผูต่ง มหานครเซยีงไฮ ้“นครปารสีแหง่ตะวนัออก” ปัจจบัุนเซยีงไฮเ้ป็นศนูยก์ลางอุตสาหกรรมทใีหญ่ทสีดุของจนี
แบง่ออกเป็น 2 เขต คอื เขตผูต่งใหม่ และเขตผูซ่เีมอืงเกา่ กันโดยแม่น ้าํหวงผู ่หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทพัีก

ทพีกั
VIENNA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
เซยีงไฮ ้- รา้นผา้ไหม - หงัโจว - ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู- หมูบ่า้นใบชา - ถนนโบราณเหอฟงัเจยี

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร

นําทา่นแวะ รา้นผา้ไหม ทขีนึชอืของประเทศของจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ททํีาจากผา้ไหม เชน่ผา้หม่ เสอืผา้ รองเทา้ เป็นตน้

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงัโจว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง) ซงึเป็นเมอืงหลวงของมณฑลเจอ๋เจยีง
มคีวามมังคังมากทสีดุแหง่หนงึเป็นแหลง่เภสชัอุตสาหกรรม และสถาบันศลิปะทมีชีอืเสยีงแหง่หนงึของประเทศจนี
ซงึในอดตีมคํีาเปรียบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหังโจวและซโูจว วา่ “บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ีซู(โจว) หงั(โจว)”

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู(เรือเหมา) ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบทมีชีอืเสยีงโดง่ดังไปทัวโลก มเีนือท ี5.66 ตารางกโิลเมตร
ความยาวโดยประมาณ 15 กโิลเมตร น ้าํลกึเฉลยี 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบงึน ้าํลกึ (หมายเหต ุ: หากกรุ๊ปออกเดนิทางไม่ถงึ 15 ทา่น
ลอ่งทะเลสาบซหี ูทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้รือเหมา)

จากนันนําทา่นชม หมูบ่า้นใบชา ซงึเป็นชาเขยีวทมีชีอืทสีดุของประเทศจนี ใหท้า่นไดช้มิชา

จากนันนําทา่นอสิระชอ้ปปิงท ีถนนโบราณเหอฟงัเจยี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของฝาก เชน่ เสอืผา้ กระเป๋า รองเทา้ เป็นตน้

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! ไกข่อทาน, หมูตงปอ

ทพีกั
JASMINE INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
หงัโจว - อูซ๋ ี- รา้นไขมุ่ก - พระใหญห่ลงิซานตา้ฝอ - เซยีงไฮ ้- ยา่นซนิเทยีนตี

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอูซ๋ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง) ซงึไดรั้บการขนานนามวา่ “เซยีงไฮน้อ้ย”
เนืองจากเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทมีทีะเลสาบไทห่ลูอ้มรอบ ทะเลสาบไทห่ ูเป็น 1 ใน 5 แหง่ทะเลสาบน ้าํจดืทมีขีนาดใหญ่ของจนี
เป็นเมอืงเกา่แกป่ระวัตศิาสตรย์าวนานร่วมสามพันกวา่ปีในยุคราชวงศโ์จวและฉนิ

จากนันนําทา่นแวะ รา้นไขมุ่ก เลอืกซอืครีมไขมุ่กบํารุงผวิ ททํีาจากไขมุ่กน ้าํจดืทเีพาะเลยีงในทะเลสาบ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! ซโีครงหมูอูซ๋ี

บา่ย
นําทา่นสกัการะ พระใหญห่ลงิซานตา้ฝอ (รวมรถราง) ซงึประดษิฐานอยู่ทเีขตเขามา้รมิทะเลสาบไทห่ ูเป็นพระพทุธรูปทองสํารดิทมีคีวามสงูถงึ
88 เมตร หนัก 700 ตันปรางคย์ืนแลดสูงา่งามและน่าเลอืมใสยงิ เป็นพระยืนทองเหลอืงทใีหญ่ทสีดุในโลก



จากนันนําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงเซยีงไฮ ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชวัโมง)
เมอืงทเีต็มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมทมีลีวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนไดรั้บขนานนามวา่เป็น “นครปารสีแหง่ตะวนัออก”

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! เสยีวหลงเปา

ทพีกั
VIENNA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ) - หาดไวท่าน - ถนนนานกงิ - ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์- ตกึ STARBUCKS ทใีหญแ่ละสวยทสีดุในโลก - รา้นหยก -
เซยีงไฮ ้- กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้ เพอืสขุภาพ ผอ่นคลายความเมอืยลา้กับยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไม่ซ ้าํใคร
พรอ้มชมครีมเป่าซูถั่งหรือทรีูจั้กกันดใีนชอื บวัหมิะ สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผพุอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจําบา้น

จากนันนําทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ตังอยู่บนฝังตะวันตกของแม่น ้าํหวงผูม่คีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ 4 กโิลเมตร
เป็นเขตสถาปัตยกรรมทไีดช้อืวา่ “พพิธิภัณฑส์งิกอ่สรา้งหมนืปีแหง่ชาตจินี” ถอืเป็นสญัลักษณ์ทโีดดเดน่ของนครเซยีงไฮ ้

จากนันนําทา่นชอ้ปปิงย่าน ถนนนานกงิ ศนูยก์ลางสําหรับการชอ้ปปิงทคีกึคักมากทสีดุของนครเชยีงไอ ้รวมทังหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ชอืดังกวา่ 10
หา้ง

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! กุง้มงักร

บา่ย
นําทา่น ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์ใตแ้ม่น ้าํหวงผู ่ลงไป 50 เมตร ในอุโมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอรเ์ป็นรูปตา่ง  ๆตนืตาตนืใจ

จากนันนําทา่นสู ่ตกึ STARBUCKS สาขาใหม่ทนีครเซยีงไฮ ้มาพรอ้มกับความยงิใหญ่อลังการ ครองตําแหน่งสตารบั์คสท์สีวยทสีดุในโลก
ซงึไดทํ้าการเปิดตัวไปเมอืวันท ี6 ธันวาคม 2560 มเีนือทใีหญ่โตถงึ 2,787 ตารางเมตร
ดา้นบนของรา้นตกแตง่ดว้ยแผน่ไมรู้ปหกเหลยีมซงึเป็นงานแฮนดเ์มดจํานวน 10,000 แผน่
และทตัีงตระหงา่นอยู่กลางรา้นคอืถังคัวกาแฟทองเหลอืงขนาด 40 ตัน สงูเทา่ตกึ 2 ชนั ประดับประดาดว้ยแผน่ตราประทับแบบจนีโบราณมากกวา่
1,000 แผน่ ซงึบอกเลา่เรืองราวความเป็นมาของสตารบั์คส ์กาแฟทคัีวในถังทองเหลอืงนีจะถูกสง่ผา่นไปตามทอ่ทองเหลอืงดา้นบน
ซงึจะทําใหเ้กดิเสยีงราวกับเสยีงดนตรี มเีคานเ์ตอรท์ยีาวทสีดุ ซงึมคีวามยาวถงึ 26.9 เมตร
ครองตําแหน่งเคานเ์ตอรข์องสตารบั์คสท์มีคีวามยาวทสีดุในโลก มเีครืองดมืหลากหลายมากกวา่ 100 ชนดิ
รวมทังเครืองดมืทมีเีฉพาะสาขานีเพยีงแหง่เดยีว

จากนันนําทา่นชม รา้นหยก ซงึเป็นเครืองประดับนําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากล ้าํคา่

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! ไกแ่ดงโตะ๊ละ 2 ตวั

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ

22.30 น.
กลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ SHANGHAI AIRLINES เทยีวบนิท ีFM841 (บรกิารของวา่งบนเครือง)

01.55 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์ซยีงไฮ ้จนี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :



วันอังคารท ี18 มถิุนายน 2562 เวลา 18:14 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์ซยีงไฮ ้จนี

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วรวม

• ตวัเครอืงบนิชันประหยัด ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่านัน

• ทพีกัโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) ** ในกรณทีทีา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ]
แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป **

• คา่อาหาร 13 มอื ตามโปรแกรม (หากทา่นไมท่านอาหารมอืใด จะไมส่ามารถคนืเงนิได)้

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามโปรแกรม

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศ รบั-สง่ สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่ภาษีน ้าํมนัเชอืเพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทมีกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซงึเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วันท1ี8 มกราคม 2561
(หากมกีารเรยีกเก็บเพมิจากสายการบนิทา่นตอ้งชําระเพมิ)

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครอืง 1 ใบ จํากดัไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทางในทอ้งถนิ คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาท
(ตามเงอืนไขของกรมธรรม)์** คุม้ครองตงัแต ่อาย ุ16–69 ปี เทา่นนั **

• หมายเหต:ุ
• กรณผีูเ้ดนิทางมอีาย ุ1 เดอืน-15 ปี และผูเ้ดนิทาง อาย ุ70 ปีขนึไป คุม้ครองเพยีง 50% ของวงเงนิคุม้ครอง และ สําหรบัผูเ้ดนิทาง อายไุมถ่งึ 1
เดอืน กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ทงัสนิ **

• ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้
**ทงันอีตัราเบยีประกนัเรมิตน้ท  ี330 บาท ขนึอยูก่บัระยะเวลาการเดนิทาง**

• การประกนัไมคุ่ม้ครอง
• กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจาํตวั, การตดิเชอื, ไวรสั, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ, อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา,
โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอ้ํานาจของสุรายาเสพตดิ,
บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บเนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ
การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง
รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%(กรณตีอ้งการใบกาํกบัภาษี)

• คา่ทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวร ์จาํนวน 300 หยวน/ทรปิ/ทา่น (เดก็ชําระทปิเท่าผูใ้หญ)่

• คา่ทําวซีา่ชาวตา่งชาต ิซงึไมไ่ดร้บัการยกเวน้ยนืวซีา่กรุป๊ (กรณตีา่งชาต ิจา่ยเพมิจากคา่ทวัร ์800 หยวน และผูเ้ดนิทางเป็นผูด้าํเนนิการยนืวซีา่เอง)

• คา่วซีา่กรุป๊ทอ่งเทยีวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาทใชเ้พยีงสาํเนาหนังสอืเดนิทาง (สาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน)
หรอืคา่วซีา่จนีท่องเทยีวแบบเดยีว (4วันทําการ) ท่านละ 1,800 บาท (สาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทย)

• หมายเหตุ
• หากยกเลกิเดนิทาง วซีา่กรุป๊จะถกูยกเลกิทันท  ีไมส่ามารถนําไปใชก้บัการเดนิทางครงัอนืๆได ้รวมทังไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดทุ้กกรณี

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปีเดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางทบีนิลงปักกงิ / ปักกงิ+เซยีงไฮ ้(เทยีว 2 เมอืง) ตอ้งยนืวซีา่เดยีวเท่านัน

• ในกรณรีฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆทังสนิ ทําใหไ้มส่ามารถยนืวซีา่กรุป๊ได ้หรอืท่านมคีวามประสงคจ์ะยนืวซีา่เดยีว
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทําวซีา่เดยีวยนืปกต ิ4 วัน ทําการ ท่านละ 1,800 บาท หรอื วซีา่ดว่น 2 วัน ทําการ ท่านละ 2,925 บาท (อตัราดงักลา่วขา้งตน้
สาํหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน)

• สาํหรบัผูท้เีคยเดนิทางไปในประเทศ 24 ดงัตอ่ไปน1ี.อสิราเอล2.อฟักานสิถาน3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน5.ทาจกิสิถาน
6.เตริก์เมนสิถาน7.คาซคัสถาน8.อริกั9.อหิรา่น10.อยีปิต ์11.ซาอดุอีาระเบยี 12.ซเีรยี13.เลบานอน14.อนิเดยี15.ศรลีงักา16.ลเิบยี17.ซดูาน
18.แอลจเีรยี19.ไนจเีรยี20.ตรุก2ี1.เยเมน 22.โอมาน23.จอรแ์ดน24.โซมาเรยี (ตงัแตปี่ 2014 เป็นตน้มา ไมส่ามารถยนืขอวซีา่กรุป๊ได ้ตอ้งทําวซีา่เดยีวเท่านัน)



เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• กรณุาชําระทงัหมดเนอืงจากเป็นราคาโปรโมชนั (ภายใน 48 ชัวโมง หรอื 2 วันนับจากวันททีําการจอง)
เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชันตวัเครอืงบนิตอ้งเดนิทางตามวันท  ีทรีะบุบนหนา้ตวัเท่านัน จงึไมส่ามารถยกเลกิได ้หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทางใดๆทังสนิ
ถา้กรณยีกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมด

• รบกวนสแกนหนา้พาสปอรต์แบบเตม็และเห็นชัดเจน พรอ้มวันชําระคา่ทัวร์

การยกเลกิ

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วันขนึไปคนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วันเกบ็คา่ใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่1-14วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด กรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้(10ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย
จนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้
เช่นคา่ตวัเครอืงบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็ และคา่ใชจ้่ายอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทพีกั
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง

• กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทุกชนิไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร
โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิลอ็คปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซเ์รย ์อนญุาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ทกีาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• กรณุาเตรยีมของใช่สว่นตวั เช่น แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบู่แชมพ ูของตวัสว่นตวัไปเอง เนอืงจากรฐับาลทอ้งถนิตอ้งการรกัษาสงิแวดลอ้มและลดการทงิขยะ
จงึไมม่บีรกิารทโีรงแรม

• หา้มนําแบตเตอรสีาํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทุกกรณี

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรับหนังสอืเดนิทาง

เอกสารประกอบการยนืวซีา่ทอ่งเทยีวประเทศจนีแบบกรุป๊(เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่นนั)
• สาํเนาหนังสอืเดนิทาง ทมีอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน (ตอ้งชัดเจนเท่านัน ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตต์วัจรงิมา และตอ้งถา่ยใหต้ดิทัง 2 หนา้ ดงัตวัอยา่ง)

• ยกเวน้เสน้ทางทบีนิลงเทยีนสนิ ใชส้าํเนาหนังสอืเดนิทาง และรปูถา่ย 2 นวิ จํานวน 2 รปู

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย (กรณทีทีา่นมคีวามประสงคจ์ะยนืวซีา่เดยีว)
• หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน สญัชาตไิทย(หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารดุใดๆ ทังสนิ ถา้เกดิการชํารดุ
เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย2 หนา้เตม็

• รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นวิ พนืหลงัสขีาวเท่านัน ยมิหา้มเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้และใบหทูังสองขา้งชัดเจน และหา้มสวมเสอืสขีาว เช่น



เสอืยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไมส่วมเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ
และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร์

• เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรณุากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง)

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปีเดนิทางใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี
• เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่/ เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม่
• สาํเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ทังนกีรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ

• สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม่

• สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม่

• กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื

• เดนิทางพรอ้มญาติ
• สาํเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ทังนกีรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ

• สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม่

• สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม่

• กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื

• ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปทําทเีขตหรอือาํเภอเท่านัน

• กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี
• ใบอนญุาตกิารทํางานตวัจรงิเท่านัน ! ! ตอ่อายกุารทํางานแลว้ไมต่่าํกวา่ 3 – 6 เดอืน

• หนังสอืรบัรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทับและลายเซน็ต์

• สาํเนาตวั + ใบจองโรงแรม

• สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบัน ขนัต่าํ 100,000 บาท

• กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรส

• หมายเหตุ
• ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทีํางานในประเทศไทย และมใีบอนญุาตกิารทํางานในประเทศไทยเท่านัน
หากไมไ่ดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง

• กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี

• สาํหรบัผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดงันันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง)

• โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร
เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้

คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนังสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีททีางบรษัิทสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้
• หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั ท่านละ 5,210 บาท

• หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้เีจา้หนา้ทฝ่ีายขาย)

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมรั่บทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี
• ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก

• นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

• นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พอืยนืทําวซีา่

• นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร์

(ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยยีมสาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส



เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยี ลตัเวยีลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน
สวเีดน สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้**


	NT070
	ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ลอดอุโมงค์เลเซอร์ 4 วัน 3 คืน (FM)
	กำหนดการเดินทาง
	รายละเอียดการเดินทาง
	อัตราค่าบริการทัวร์เซี่ยงไฮ้ จีน
	เงื่อนไขการให้บริการทัวร์เซี่ยงไฮ้ จีน



