
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 

22.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D สาย
การบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)  โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอย
ตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

วันที่สอง กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) 

01.10 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG662 
  (บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
06.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ “ นครปารีสแห่งตะวันออก ” ปัจจุบันเซ่ียงไฮเ้ป็น

ศูนยก์ลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีน แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเก่า
กั้นโดยแม่น ้าหวงผู่ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 



 

น า ท่ า น เ ข้ า สู่ ดิ น แ ด น แ ห่ ง ค ว า ม ฝั น  SHANGHAI 
DISNEYLAND เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ แห่งน้ีเป็นสวนสนุกแห่ง
ที่ 6 ของดิสนียแ์ลนด์ทัว่โลก มีขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของโลก รอง
จากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็น
สวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซา 
ใกล้กบัแม่น ้ าหวงผู่ และสนามบินผู่ตง สวนสนุกเซ่ียงไฮด้ิสนีย์
แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่าเลยล่ะ ใช้
เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งส้ินราว 5.5 พันล้าน
เห รียญ  ห รือราว 180,000 ล้านบาท  ส วนสนุกแห่ งน้ี เป็น
ทรัพย์สินของดิสนีย์ร้อยละ 43 ที่เหลือเป็นของ ซั่งไห่ เส่ินต้ี 
กรุ๊ป กิจการรัฐวิสาหกิจจีน รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ที่อัดฉีดเงิน
สนับสนุนเพื่อช่วยกันแสวงหาผลก าไรในอนาคต  ในสวนสนุกจะไฮไลต์ด้วย Enchanted 
Storybook Castle ปราสาทดิสนีย์ที่ใหญ่ที่ สุดในโลก และมีทั้ งหมด 6 ธีมพาร์คด้วยกัน ทั้ ง 
Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove 
และ Fantasyland มีสารพัดเคร่ืองเล่นหวาดเสียว และแหล่งรวมความบนัเทิงที่น่าสนใจ  ในส่วน
ของโรงแรมจะมี The Shanghai Disneyland Hotel เป็นโรงแรมที่ไดร้ับแรงบันดาลใจจากศิลปะ
สมยัใหม่ที่มีกลิ่นอายของมนตร์ขลัง ดิสนีย ์และอีกโรงแรมช่ือ Toy Story Hotel ตกแต่งด้วยของ
เล่นจากการ์ตูนดิสนียเ์ร่ือง Toy Story ดูน่ารักไม่แพก้นั ที่ Disneytown ก็จะรวมแหล่งช้อปป้ิง แหล่ง
ทานอาหาร และความบนัเทิงต่างๆ อาทิ Walt Disney Grand Theatre โรงละครบรอดเวยแ์ห่งแรก
ของจีนที่เคยฉายเร่ือง Lion King ด้านโซน Wishing Star Park ก็จะเป็นสวนพฤกษชาติสวยงาม
ขนาด 40 เอเคอร์ มีทางเดินเลียบทะเลสาบที่ส่องไฟกะพริบอย่างเว่อร์วัง เหมาะกับคนรักธรรมชาติ 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ที่พกั 
อาหารเที่ยงและอาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเที่ยวเคร่ืองเล่นของท่าน 
หมายเหตุ  : ในกรณีที่ตรงวันเสาร์หรือวันอาทิต ย์ และวันหยุดช่วงเทศกาล เน่ืองจากจะมี
นักท่องเที่ยวค่อนข้างมาก อาจท าให้ไม่สามารถท่องเที่ยวหรือเล่นเคร่ืองเล่นได้ตามที่หวังไว้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงวันเข้าชมดิสนีย์แลนด์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า และไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น  

 พักที่ HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว *** 

วันที่สาม  เซี่ยงไฮ้-ต าบลอูเจ้ิน-ล่องเรือเมืองโบราณอูเจ้ิน-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ต าบลอูเจ้ิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นท้องถิ่นเก่าแก่ อุดมไปดว้ย
โบราณสถาน และโบราณวตัถุ ต าบลอูเจ้ินตั้งอยู่ในเมืองถงเซียง มณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวนัออก
ของจีน อยู่ริมคลองขุด "ต้ายุ่นเหอ" ซ่ึงเป็นคลองขุดที่ยาวที่สุดของโลก ห่างจากนครเซ่ียงไฮ้เพียง 
100 กิโลเมตร ห่างจากเมืองหังโจวเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นช่ือเพียง 60 กิโลเมตร ต าบลอูเจ้ิน มีประวัติ
อารยธรรมที่ยาวนานถึง 7,000 ปี มีประวตัิในการสร้างต าบลที่นานกว่า 1,300 ปี  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

บ่าย น าท่ าน  ล่องเรือ เมืองโบราณอูเจ้ิน  เมืองโบราณที่มี
ช่ือเสียงมากของมณฑลเจอ้เจียง ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หู 
ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ของมณฑลเจ๋อ
เจียง และมณพลเจียงซู เป็นเมืองโบราณที่อนุรักษ์  และ
คงสภาพบ้านเรือนตามแบบสมัยราชวงค์ชิง ไม่ว่าจะ
เป็นลวดลายการแกะสลักไม้ตามหน้าต่าง หรือการ
แกะสลักหินที่มีความประณีตงดงาม ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอูเจ้ิน เมืองที่ได้ช่ือว่า 
"นครเวนิสแห่งมณฑลเจ้อเจียง" มีประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปี ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
ริมน ้ า สถานที่บ่งบอกความเป็นเจียงหนันซ่ึงเป็นบ้านเกิด "เหมาตุ้น" ชมส่ิงก่อสร้างโบราณสมัย
ราชวงศ์ หมิง และราชวงศ์แมนจู สภาพแวดลอ้มภายในเมืองโบราณอูเจ้ินน้ันยงัคงความสวยงามน่า
อยู่ มีคูคลองไหลผ่านกลางหมู่บา้น สะพานขา้มคูคลอง โบราณสถาน และโบราณวตัถุที่น่าสนใจอีก
มากมาย ที่แห่งน้ีท่านจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศความเป็นเมืองโบราณ และความเป็นโมเดิร์นที่
ผสมผสานไดอ้ย่างลงตวั  

  จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองที่เต็มไป
ดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบบัยุโรป จนไดร้ับขนานนามว่าเป็น “นคร
ปารีสแห่งตะวันออก” จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  ย่านซินเทียนตี้  เป็นแหล่งช้อปป้ิงคนเดิน 
ร้านอาหารและแหล่งความบันทึกที่ครบครัน ซินเทียนตี้ ถือเป็นปลายทางที่น่าสนใจส าหรับผู้ที่
ตอ้งการสัมผสัประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของเมืองเก่าในบรรยากาศที่ทนัสมยั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ล้ิมรสอาหารพิเศษ…ไก่แดง 
 พักที่ HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว **** 
วันที่ส่ี ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ถนนอู๋เจียง-ห้าง HKRI TAIKOO HUI 
  ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์(ชั้น118) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  น าท่านสู่ ตึก STARBUCKS สาขาใหม่ที่นครเซ่ียง

ไฮ ้มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลงัการ ครองต าแหน่ง
สตาร์บัคส์ที่สวยที่สุดในโลก ซ่ึงไดท้ าการเปิดตัวไป
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560  มีเน้ือที่ใหญ่โตถึง 2,787 
ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูป
หกเหลี่ยมซ่ึงเป็นงานแฮนด์เมดจ านวน 10,000 แผ่น 
และที่ตั้ งตระหง่านอยู่ กลางร้ านคือถังคั่วกาแฟ
ทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเท่าตึก 2 ช้ัน ประดับประดาด้วยแผ่นตราประทับแบบจีนโบราณ
มากกว่า 1,000 แผ่น ซ่ึงบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของสตาร์บคัส์ กาแฟที่คัว่ในถงัทองเหลืองน้ีจะ
ถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลืองด้านบน ซ่ึงจะท าให้เกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี มีเคาน์เตอร์ที่ยาว
ที่สุด ซ่ึงมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองต าแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บคัส์ที่มีความยาวที่สุดในโลก 
มีเคร่ืองดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั้งเคร่ืองดื่มที่มีเฉพาะสาขาน้ีเพียงแห่งเดียว  

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ถนนอู๋เจียง อยู่ใกลก้ับถนนนานกิงฝั่งตะวนัตก เป็นถนนช้อปป้ิงแห่งเดียว
ในเซ่ียงไฮท้ี่แยกถนนคนเดินกบัถนนรถว่ิง มีความยาวประมาณไม่เกิน  200 เมตร แต่กลบัเป็นอีก 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่ึงย่านช้อปป้ิงที่มีความคึกคกัและทนัสมัย มีทั้งร้านอาหาร และร้านค้าเยอะแยะมากมาย และยงั
เป็นแหล่งช้อปป้ิงที่ผสมผสานวฒันธรรมกบัการท่องเที่ยวไวอ้ย่างลงตวัท าให้ถนนเส้นน้ีเป็นถนนที่
มีเอกลกัษณ์เฉพาะของเซ่ียงไฮ ้

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ล้ิมรสอาหารพิเศษ....บุฟเฟ่ตต์ซีฟู้ด 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ ห้าง HKRI TAIKOO HUI ที่น่ีเป็นหน่ึงใน

ห้างหลักของคนเซ่ียงไฮ้ แบรนด์ดงั แทบจะทุกชนิดมารวมกัน
อยู่ที่ห้างแห่งน้ี สายช้อปพลาดไม่ไดแ้ลว้ ของกินก็เด็ดมาก เดิน
ห้างน้ีใช้เวลาเดินทั้งวนัยงัไม่หมดเลย  น าท่าน ขึ้นตึก เซี่ยงไฮ้ 
ทาวเวอร์ (ชั้น 118) ถูกสร้างขึ้นเคียงคู่กบัตึกระฟ้าที่เคยสูงที่สุด
ในจีนมาก่อน อย่างตึก จินเม่า ทาวเวอร์ และ ตึกเซี่ยงไฮ้ เวิลด์ 
ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ (ตึกSWFC) ซ่ึงปัจจุบนัครองต าแหน่งตึกที่สูงที่สุดในจีน และสูงเป็นอนัดับ 
2 ของโลก  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว **** 

วันที่ห้า หาดไว่ทาน-ตลาดเฉิงหวังเม่ียว-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตก

ของแม่น ้ าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 
กิโล เมตร เป็น เขตส ถาปัตยกร รมที่ ได้ ช่ื อ ว่ า 
“พิพิธภณัฑ์ส่ิงก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน” ถือ เป็น
สัญลกัษณ์ที่โดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ ้ 
จาก น้ันน าท่ าน สู่  ตลาดเฉิ งห วัง เม่ียว  อาคาร
บา้นเรือนบริเวณน้ีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัย
ราชวงศ์หมิง และชิง แต่ท าเป็นร้านขายของมีทั้ ง
ของพื้น เมืองโบราณ  ของที่ ระลึก  และสินค้า
สมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋า อีกทั้งยงัมีร้าน
ขายขนม และอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย ให้ท่านอิสระช้อปป้ิงตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ล้ิมรสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา 
   สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินเซ่ียงไฮ ้



 

17.20 น.         เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG665  
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

21.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
 
 
 
 

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 9 ท่านขึ้นไป ***) 
ดิสนีย์แลนด์ เมืองโบราณอูเจิ้น ขึน้ตึกเซ่ียงไฮ้ ทาวเวอร์(ช้ันที่118) 5 วัน 3 คืน 

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไวใ้นรายการเท่าน้ัน ตั๋วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่

สามารถเลือกที่น่ังล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่น่ังแบบสุ่มเท่าน้ัน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

น ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์น้ีเช็คภาษีน ้ามัน ณ วันที่ 22 พ.ย. 62 เป็นเงิน 3,000 บาท 
3. ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันท าการ ราคา 1,650 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 **กรณียื่นด่วน 2 วันท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพิ่ม 1,125 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ)   
4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
6. น ้าหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  สัมภาระติดตัวขึ้นเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้าหนักตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม, 

ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี 
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์ทั้งน้ีย่อม
อยู่ในขอ้จ ากดัที่มีการตกลงไวก้บับริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็กอายุ 2-18 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพ่ิม 

ราคา 
ไม่รวมตั๋ว 

วันที่ 26-30 ธันวาคม 2562 26,999 บาท 26,999 บาท 4,000 บาท 15,999 บาท 

วันที่ 4-8 มีนาคม 2563 25,999 บาท 25,999 บาท 4,000 บาท 15,999 บาท 

วันที่ 18-22 มีนาคม 2563 25,999 บาท 25,999 บาท 4,000 บาท 15,999 บาท 

วันที่ 25-29 มีนาคม 2563 26,999 บาท 26,999 บาท 4,000 บาท 15,999 บาท 



 

หมายเหตุ  ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งน้ีอัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท 
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง 
การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ต่ิง, อาการที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อัต 

8.  ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่าน้ัน!!! ต 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอื่นๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 200 หยวนต่อคน (เด็กช าระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่าน / ทริป 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่าน้ัน และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลัง 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกให้กบับริษทัทวัร์เท่าน้ัน 

5. ค่าวีซ่าจีนส าหรับชาวต่างชาติ 
เงื่อนไขการท าการจอง และช าระเงิน 
1. ในการจองครั้งแรก ช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่ง

ส าเนาหนังสือเดินทาง ให้กบัเจา้หน้าที่ฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จ านวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสาร

ที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิ่ม 1,125 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน)  

3. ช าระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นับรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ)   
การยกเลิกการเดินทาง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท 
    แจง้ยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋ว
เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได ้

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น 
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินน้ันๆ 



 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะทัวร์ครบ 9 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ปไซค์ จ านวนผู้
เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้ 
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั                                                                                        
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หน้าที่กรมแรง 
งานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ินอัตราค่าบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตวันักท่องเที่ยวเอง 
 ในกรณีที่ลูกคา้ต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั้ ง  มิฉะน้ันทาง
บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าบริการในการยื่นขอวีซ่า(ศูนย์ฯเรียกเก็บ) / ค่ามัดจ าตั๋ว
เคร่ืองบิน หรือ ค่าตั๋วเคร่ืองบินและภาษีสนามบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างค่าทัวร์ในกรณีที่กรุ๊ปออก
เดินทางไม่ครบตามจ านวน 
เอกสารในการท าวีซ่าจีนส าหรับหนังสือเดินทางไทย  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน (ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญ

หาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง)  
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ช ารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการช ารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  



 

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
3. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ านวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลังสีขาวเท่าน้ัน!!  

ข้อห้าม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดท างาน ชุดนักเรียน นักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีด า หรือ
กรอบแว่นสีด า, ห้ามสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชัดเจน ห้ามผมปิดหน้า 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่าน้ัน และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายขา้ราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนังสือเดินทาง  
 

4. เอกสารที่ให้กรอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังน้ี 

  เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   
1. ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 

  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใช้ใบเปลี่ยนช่ือ 
  เดินทางพร้อมญาติ   

1. ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใช้ใบเปลี่ยนช่ือ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าที่เขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน 

6.  ผู้เดินทางที่ช่ือเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังน้ี 
1. หนังสือรับรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่าน้ัน  
2. หนังสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่าน้ัน 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค์ อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหน้าผูร้ับยื่นวีซ่าที่ศูนยย์ื่นวีซ่าจีนในวนัยื่นวีซ่า 

7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังน้ี 
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตัวจริงเท่าน้ัน!! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต ่ากว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ได้
ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนังสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค์ อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 
• หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,210 บาท 



 

• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)  
ประเทศที่ไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย  

8. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนด้วยตนเอง  เน่ืองจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการยื่นวีซ่า 

9. เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดงัน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อย่าง 
น้อย 10 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดท าความเข้าใจ ศูนยย์ื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูต และบางครั้ งบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการท าวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 

 

** ก่อนท าการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เน่ืองจากทาง
บริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


