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NT300
ทวัรจ์นี เซยีงไฮ ้ลอ่งทะเลสาบซหี ูดสินยี ์[ สงกรานต ์] 5 วัน 3 คนื (WX)
ทัวรเ์ซยีงไฮ ้จนี , 5 วัน 3 คนื ,

Hangzhou Liang'an HOTEL  , SHANGHAI LINZHEN HOTEL

เซยีงไฮ ้- หงัโจว - ผลติภณัฑย์างพารา - ลอ่งทะเลสาบซหี ู- สะพานขาด - หมูบ่า้นเหมยเจยีอู 
ถนนโบราณเหอฝงัเจยี - มหานครเซยีงไฮ ้- รา้นสมนุไพรจนี - ศูนยห์ยก - หาดไวท่าน 

รถไฟอุโมงเลเซอร ์- ตลาดเฉงิหวงัเมยีว - Shanghai Disneyland

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)

21.30 น.
คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิดอนเมอืง ประต ู2 – 4 เคานเ์ตอร ์3 สายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์โดยมเีจา้หนา้ที
คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น

วนัท ี2
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) - เซยีงไฮ ้(สนามบนิเซยีงไฮผู้ต่ง) - หงัโจว - ผลติภณัฑย์างพารา - ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู-
หมูบ่า้นใบชาหลงจงิ - ถนนโบราณเหอฝงัเจยี

00.30 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงเซยีงไฮ ้โดยเทยีวบนิท ีXJ760

05.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิูต่ง เมอืงเอกเทศเซยีงไฮ ้ซงึถอืเป็นชมุชนเกา่ตังแตยุ่คสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280)
เป็นหมู่บา้นชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศซ์ง่ไดเ้ปลยีนแปลงเป็นเซยีงไฮซ้งึขณะนันเป็นเพยีงชมุชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิน ค.ศ. 1848



ตัวเมอืงเซยีงไฮถู้กเปิดเป็นเมอืงทา่และเขตเชา่ของนานาชาต ิตังอยู่รมิแม่น ้าํหวงผู ่หา่งจากปากแม่น ้าํแยงซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบง่ออกเป็น 2
เขต คอื เขตผูต่ง(ใหม่) และเขตผูซ่(ีเกา่) กันโดยแม่น ้าํหวงผู ่นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคารบรเิวณใกลส้นามบนิ 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงัโจว ซงึเป็นเมอืงหลวงของมณฑลเจอ๋เจยีง
ซงึมคีวามมังคังมากทสีดุแหง่หนงึเป็นแหลง่เภสชัอุตสาหกรรมและสถาบันศลิปะทมีชีอืเสยีงแหง่หนงึของประเทศจนี
ซงึในอดตีมคํีาเปรียบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหังโจวและซโูจววา่ “บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ีซ(ูโจว) หัง(โจว)”
เพลดิเพลนิกับทวิทัศนอั์นงดงามสองฟากถนน เมอืงหังโจว เคยไดรั้บการจัดอันดับวา่เป็นเมอืงทน่ีาอยู่ลําดับตน้  ๆของเมอืงจนี
ในปัจจบัุนนอกจากขนึชอืเรืองชาหลงจงิแลว้ เมอืงหังโจว ยังเป็นทตัีงสํานักงานใหญ่ของ อาลบีาบา เจา้พอ่ธรุกจิ อคีอมเมอรซ์ ยักษ์ใหญ่ของโลก
อกีดว้ย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ...ไกข่อทาน+หมูตงโพ

บา่ย
แวะชม ผลติภณัฑย์างพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้ชดุเครืองนอนแปรรูปทดีตีอ่สขุภาพ
ฟังบรรยายกระบวนการและขันตอนของผลติภัณฑท์เีหมาะแกก่ารซอืเป็นของฝาก หรือใชเ้องก็ได ้

นําทกุทา่น ลอ่งทะเลสาบซหี ู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 ์

นําทา่น ลอ่งเรอื ผา่นชม สะพานขาด ซงึเป็นทมีาของตํานานเรือง“นางพญางขูาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทรน์ ้าํลกึ ซงึ โคมไฟ 3 ดวงนี
ยังถูกนําไปเป็นภาพประกอบธนบัตรของจนีอกีดว้ย ตลอดจนชมธรรมชาตอัินงดงามสดชนืรอบๆ
ทะเลสาบแหง่นีทไีดรั้บสมญานามจากนักทอ่งเทยีววา่ “พฤกษชาตใินนครนิทร ์ในการประชมุ G20 เมอืปี 2016
ทะเลสาบซหียัูงเป็นทรัีบรองของเหลา่ผูนํ้าจากทัง 20 ประเทศอกีดว้ย 

จากนันนําทา่นสู ่หมูบ่า้นเหมยเจยีอ ู(ไร่ชาหลงจงิ) แหลง่ผลติใบชาเขยีวทขีนึชอืของจนี ใหท้า่นไดช้มิชาขนึชอื โดยกลา่วกันวา่ “ดมืชาหลงจงิ
เพยีง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวัน”ชาหลงจงิ ถอืเป็น 1 ใน 4 ยอดใบชาของโลก ควบคูก่ับชาอัสสมั ชาซลีอน และชาเขยีวญปีุ่ น

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร 

ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิง ถนนโบราณเหอฝงัเจยี เป็นถนนสายหนงึทสีะทอ้นใหเ้ห็นประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอันเกา่แกข่องหังโจวไดอ้ย่างดี
ถนนสายนีมคีวามยาว 460 เมตร กวา้ง120เมตร ในปัจจบัุนยังคงไวซ้งึสภาพดังเดมิของสงิปลกูสรา้งโบราณสว่นหนงึแลว้
บา้นเรือนทังสองขา้งทางทสีรา้งขนึใหม่ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมุงหลังคาสคีราม อสิระชอ้ปปิงตามอัธยาศัยกับสนิคา้พนืเมอืง
ของทรีะลกึและของเลน่มากมาย

ทพีกั
HANGZHOU LIANG AN หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วนัท ี3
หงัโจว - เซยีงไฮ ้- ผลติภณัฑย์าจนีแผนโบราณ - ศนูยอ์ญัมณีหยก - หาดไวท่าน - อโุมงคเ์ลเซอร ์- ตลาดเฉนิหวงัเมยีว

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่มหานครเซยีงไฮ ้เป็นเมอืงศนูยก์ลางความเจรญิในดา้นตา่ง  ๆของภมูภิาคทังทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้ การเงนิ การลงทนุ
รวมถงึ ดา้นแฟชนั และการทอ่งเทยีว เซยีงไฮจ้งึนับเป็นความภาคภมูใิจของชาวจนี
โดยถอืไดว้า่เซยีงไฮเ้ป็นสญัลักษณ์ของจนียุคใหม่ในดา้นความกา้วหนา้และความทันสมัย (ใชเ้วลประมาณ 3 ชวัโมง) 

จากนันเขา้ชม รา้นสมุนไพรจนี พรอ้มฟังการบรรยายสรรพคณุของสมุนไพรจนี ยาประจําบา้นทมีชีอืเสยีงและใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืตามอัธยาศัย 



จากนันเยียมชม ศนูยห์ยก อัญมณีล ้าํคา่ เครืองประดับทนียิมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชอืวา่ใส ่แลว้จะชว่ยป้องกันอันตรายได ้
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอื กําไรหยก แหวนหยก หรือผเีซยีะสตัวม์งคลทมีคีณุภาพและมชีอืเสยีงของประเทศจนี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ตังอยู่บนฝังตะวันตกของแม่น ้าํหวงผูม่คีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทไีดช้อืวา่
“พพิธิภัณฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสญัลักษณ์ทโีดดเดน่ของนครเซยีงไฮ ้อกีทังถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทสํีาคัญ
แหง่หนงึของเซยีงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไวทั่นเป็นแหลง่รวมศลิปะสถาปัตยกรรมทหีลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ บารอค
รวมทังการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทตัีงของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศลุกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ่ 

จากนันนําทา่นนัง รถไฟอโุมงเลเซอร ์ลอดอุโมงคใ์ตแ้ม่น ้าํหวังผู ่ซงึเป็นอุโมงคส์รา้งลกึลงไปจากพนืแม่น ้าํ 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร
ภายในประดับตกแตง่ดว้ยไฟเลเซอรเ์ป็นรูปตา่ง  ๆ

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเฉงิหวงัเมยีว หรือทเีรียกกันวา่ วัดเทพเจา้ประจําเมอืง เคยตังอยู่ใจกลางเมอืงเกา่ ซงึไดก้ลายเป็นศนูยร์วมสนิคา้
และอาหารพนืเมอืงทแีสดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซยีงไฮม้กีารผสมผสานระหวา่งอดตีและปัจจบัุนไดอ้ย่างลงตัว
ซงึเป็นย่านสนิคา้ราคาถูกทมีชีอือกีย่านหนงึของนครเซยีงไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ...เสยีวหลงเปา

ทพีกั
SHANGHAI LINZHEN HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วนัท ี4
เซยีงไฮ ้- อสิระเต็มวนั สวนสนุกเซยีงไฮด้สินยีแ์ลนด์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

จากนันเดนิทางสู ่Shanghai Disneyland
ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกดสินียแ์ลนดเ์วอรช์นัเซยีงไฮจ้ะมตัีวละครในนทิานเรืองใหม่ซงึออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับทเีซยีงไฮพ้รังพรอ้มดว้ยสงิดงึดดูใจยงิใหญ่อลังการเชน่ทมูอรโ์รวแ์ลนดอ์่าวขมุสมบัตดินิแดนแฟนตาซสีวนแหง่จนิตนาการภายในบรเิวณสวนสนุกแหง่นียังแบง่พนืทสีว่นหนงึสําหรับเป็นเมอืงดสินียห์รือดสินียท์าวนซ์งึประกอบดว้ยแหลง่ชอ้ปปิงรา้นอาหารและสงิบันเทงินอกจากนันยังมโีรงแรมทพัีก2แหง่รวมทัง“วชิชงิสตารป์ารก์“
( Wishing Star Park)
บรเิวณชมทัศนียภาพทสีวยงามตามธรรมชาตบินเนือท2ี,440ไร่และสวนโมเสกอันน่าตนืตาเลา่เรืองเกยีวกับ12นักษัตรดว้ยตัวละครของดสินียน์อกจากนันเซยีงไฮ ้
ดสินียแ์ลนดยั์งมปีราสาทเจา้หญงิ (The Enchanted Storybook Castle)
ซงึเป็นสญัลักษณ์ของดสินียแ์ลนดข์นาดใหญ่ทสีดุและสงูทสีดุเทา่ทวีอลตด์สินียเ์คยสรา้งมาโดยประสาทแหง่นีจะเป็นทอียู่ของเจา้หญงิหลายองคอ์กีดว้ย

เทยีง-ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่าํตามอัธยาศัย

ทพีกั
SHANGHAI LINZHEN HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วนัท ี5
เซยีงไฮ(้สนามบนิเซยีงไฮผู้ต่ง) - กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)

03.00 น.
MORNING CALL

นําทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิเซยีงไฮผู้ต่ง

06.50 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพ โดยเทยีวบนิท ีXJ761

10.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ



อตัราคา่บรกิารทวัรเ์ซยีงไฮ ้จนี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี18 มนีาคม 2562 เวลา 18:22 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์ซยีงไฮ ้จนี

ขอ้ควรทราบ

• รา้นทรีะบุในโปรแกรม คอื บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้ (ขอความรว่มมอืลกูคา้ทุกท่านแช่เทา้), ไขม่กุ, รา้นผา้ไหม ซงึจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย
เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้บันักท่องเทยีวทุกท่านทราบวา่ ทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม
ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบังคบัใดๆ ทังสนิ

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีาร คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทุกครงั
มฉิะนันทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ

• การชําระคา่บรกิาร
• กรณุาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท

•  กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง

• การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมดัจํา
• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

•  แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วันเกบ็คา่ใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิกบ็คา้ใชจ้่ายทังหมด

• ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่านออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ท่านขนึไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้หวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง

อัตราบรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัด

• คา่โรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (สองท่านตอ่หนงึหอ้ง)

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบุ

• คา่รถรบัสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบุ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้
**
• เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี



หมายเหตุ

เอกสารในการยนืวซีา่จนีสําหรับผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย

• [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

อัตราบรกิารนไีมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• กระเป๋าเดนิทาง

• กระเป๋าเดนิทางในกรณทีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมั /ท่าน

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เช่น คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดีฯลฯ

• คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว

• คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบเดยีว (1,500 บาท)

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ

• กรณจีาํนวนผูเ้ดนิทางต่าํกวา่ 15 ทา่น คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

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

• หากท่านถอนตวักอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

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

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจาํคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทงัสนิ และทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจาํนวนเงนิ 400 หยวน
/ คน / รา้น

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิท ฯ กอ่นทุกครงั มเิช่นนันทางบรษัิท ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ



• ยนืวซีา่เดยีวคา่บรกิารดงัน ี
• ยนืธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท

• ยนืดว่น 2 วันทําการ 2,550 บาท

• หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณไ์มช่ํารดุ

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ
พนืหลงัขาวเท่านันและตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์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 ตอ้งแนบหนังสอือนญุาตใหเ้ดนิทาง ขอ้มลูจรงิเกยีวกบัสถานทศีกึษา สถานททีํางาน ตาํแหนง่งาน ทอียูปั่จจุบัน
ทอียูท่ทีํางาน ญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณฉีกุเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ททีํางาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ
อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทุกวัน)

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดงันันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง)

• โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร
เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้ ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ 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

คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณทีทีางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
• 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 รบัรองตราประทับรา้นทแีปลสถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้
พาสปอรต์ของทา่น ในกรณดีงัตอ่ไปนี
• ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก

• นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

• นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พอืยนืทําวซีา่

• นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้
• ยนืวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพมิท่านละ 1,050 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)้

ประกาศ

เนอืงจากสภาวะน ้าํมนัโลกทมีกีารปรบัราคาสงูขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษีน ้าํมนัขนึในอนาคต
ซงึทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ภาษีน ้าํมนัเพมิตามความเป็นจรงิ
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