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HILIGHT 
 เต็มอิม่จุใจกบั..สวนสนุกเซีย่งไฮ ้ดสินีย์

แลนด ์(รวมคา่เขา้แลว้)  

 ชมหาดไว่ทาน หาดในต านานเจา้พ่อ
เซีย่งไฮ ้และชอ้ปป้ิงตลาดเฉงิหวังเมีย่ว 

 ลอ่งเรอืสมัผัสความงามแห่ง ทะเลสาบซี

หู ต านานแห่งนางพญางูขาว 

 ลิม้รสเมนูพเิศษ ไก่เศรษฐี+หมูตงปอ 

เสีย่วหลงเปา 

เซีย่งไฮ ้ลอ่งเรอืซหี ู

สดุหรรษาดสินยีแ์ลนด ์ 

4 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ 

 เดนิทาง : พ.ค.-ม.ิย. 62 

ราคาเพยีง 16,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง  

วันที ่18-21 พ.ค.62   (วันหยุดวสิาขบูชา) 18,900.- 
วันที ่25-28 พ.ค. 62 16,900.- 

วันที ่08-11 ม.ิย. 62 16,900.- 
วันที ่22-25 ม.ิย.62 16,900.- 
 

ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่เดีย่ว ทา่นละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้  
**กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครัง้** 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 

กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ – เซีย่งไฮ ้(สนามบนิเซีย่งไฮผู้่ตง)  

(CA806/03.40-08.50) – หมู่บา้นน ้ าโบราณเยี่ยเหอ+ล่องเรือ – 
ผลติภัณฑย์างพารา – หังโจว – ถนนโบราณเหอฝ่ังเจยี 

✈ 🍽 🍽 
LIANG AN 

INTERNATIONAL HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่4* 

2 
หังโจว – สวนใบชาหลงจิง่ – ล่องเรอืทะเลสาบซหีู – ศูนยผ์า้ไหม – 

เซีย่งไฮ ้– ถนนศลิปะเถีย่นจื๋อ 🍽 🍽 🍽 
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 4* 

3 เซีย่งไฮ ้– อสิระเต็มวันเซีย่งไฮด้สินียแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้) 🍽 X X 
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 4* 

4 
ศูนยย์าสมุนไพรจนี – ตลาดเฉนิหวังเมีย่ว – ศูนย์อัญมณีหยก – หาดไว่ทาน – 
อุโมงคเ์ลเซอร์ – Starbucks Reserve Roastery- เซีย่งไฮ ้(สนามบนิเซีย่งไฮ ้

ผูต่ง) – กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภูม)ิ (CA805/23.05 – 02.25) 
🍽 🍽 ✈  

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 

กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – เซีย่งไฮ ้(สนามบนิเซีย่งไฮผู้ต่ง)  (CA806/03.40-

08.50) – หมูบ่า้นน า้โบราณเยีย่เหอ+ลอ่งเรอื – ผลติภณัฑย์างพารา – หงัโจว – ถนน

โบราณเหอฝั่งเจยี 

01.00 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิประต ู9 เคาน์เตอร ์U สายการบนิ แอรไ์ชน่า  

โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทาง

ใหก้ับทกุทา่น 

03.40 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเซีย่งไฮ ้โดยเทีย่วบนิที ่CA806 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

08.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิูต่ง เมอืงเอกเทศเซีย่งไฮ ้ซึง่ถอืเป็นชมุชนเกา่ตัง้แตย่คุสามก๊ก (ปี

ค.ศ.220-280) เป็นหมูบ่า้นชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศซ์ง่ไดเ้ปลีย่นแปลงเป็นเซีย่งไฮซ้ ึง่ขณะนั้น

เป็นเพยีงชมุชนเล็กๆหลังจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตัวเมอืงเซีย่งไฮถู้กเปิดเป็นเมอืงท่าและเขต

เชา่ของนานาชาต ิตัง้อยูร่มิแมน่ ้าหวงผู่ หา่งจากปากแมน่ ้าแยงซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบ่งออกเป็น 2 

เขต คอื เขตผู่ตง(ใหม)่ และเขตผู่ซ(ีเกา่) กัน้โดยแม่น ้าหวงผู่ น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

น าทา่นชม เมอืงโบราณเยีย่เหอ เรยีกอกีชือ่หนึง่วา่เขตประวัตศิาสตรเ์ยีย่ะเหอ ตัง้อยูท่ีเ่มอืงเจยีซงิ มี

พืน้ที ่9 ตารางเมตร ในถนนเต็มไปดว้ยล าธารเสน้เล็กๆ บา้นเรอืนแบบรัชวงศช์งิ จากนั้นน าท่านแวะ

รา้นสนิคา้ยางพารา ใหท้า่นไดช้มผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากยางพารา 

บา่ย   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงัโจว ซึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเจอ๋เจยีง ซึง่มคีวามมั่งคั่งมากทีส่ดุแหง่

หนึง่เป็นแหลง่เภสชัอตุสาหกรรมและสถาบันศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของประเทศจีน ซึง่ในอดตีมี

ค าเปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหังโจวและซโูจวว่า “บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ีซ(ูโจว) หัง

(โจว)” เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันงดงามสองฟากถนน จากนั้น ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ถนนโบราณ

เหอฝั่งเจยี รา้นคา้ตา่งๆ ตกแตง่แบบจนีโบราณ มสี ิน้คา้พืน้เมอืง และของทีร่ะลกึใหท้า่นเลอืกซือ้ไป

เป็นของฝากตามอัธยาศัย 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  

ทีพ่กั 
   โรงแรม LIANG AN INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่2 หงัโจว – สวนใบชาหลงจ ิง่ – ลอ่งเรอืทะเลสาบซหีู – ศนูยผ์า้ไหม – เซีย่งไฮ ้– 
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ถนนศลิปะเถีย่นจือ๋ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก   

 

น าทา่นเขา้ชม หมูบ่า้นเหมยเจยีอู (ไร่ชาหลงจิง่) แหล่งผลติใบชาเขยีวทีข่ ึน้ชือ่ของจีน ใหท้่าน

ไดช้มิชาขึน้ชือ่ โดยกล่าวกันว่า “ดืม่ชาหลงจิง่ เพยีง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวัน”จากนั้น ทุกท่าน

ลอ่งทะเลสาบซหีู เนื่องมาจากตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของเมอืงหังโจวทะเลสาบมลีักษณะใกลเ้คยีง

กับวงร ีมเีนื้อที ่5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กโิลเมตร น ้าลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร สาม

ดา้นถกูลอ้มรอบดว้ยภเูขาและอกีหนึ่งดา้นเป็นเมอืงรอบซหีู ประกอบไปดว้ยสถานทีส่ าคัญมากกว่า 

30 แหง่และสถานทีช่มทวิทัศน์มากกวา่ 40 แหง่ โดยจุดส าคัญก็ไดแ้ก ่หนึ่งภูเขา สองทางสามเกาะ 

หา้ทะเลสาบ และสบิทวิทัศน์ น าท่านล่องเรือผ่านชม สะพานขาดซึง่เป็นที่มาของต านานเรื่อง

“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทรน์ ้าลกึตลอดจนชมธรรมชาตอิันงดงามสดชืน่

รอบๆ ทะเลสาบแหง่นี้ทีไ่ดรั้บสมญานามจากนักทอ่งเทีย่ววา่ “พฤกษชาตใินนครนิทร”์ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเซี่ยงไฮ ้ระหว่างทางน าท่านเขา้ชม โรงงานผา้ไหม ทีเ่มืองแห่งไหม ถง

เซยีง จากนั้นน าท่านชม ยา่นศลิปะถนนเทยีนจือ่ฝาง เป็นเขตอยู่อาศัยของชาวบา้นในยุค ค.ศ.

1920 – 1930 ประกอบไปดว้ยบา้นทรงยโุรปสลับกับบา้นแบบจนี ถนนแหง่นี้เร ิม่มชีือ่เสยีง ในปี ค.ศ. 

1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศลิปะจากศลิปินแบบตดิดนิ หรอืทีปั่จจุบันเรยีกว่า “แนวสตรที” 

ภายในเต็มไปดว้ยคาเฟ่ และรา้นขายของทีร่ะลกึ และงานแสดงของศลิปินทัง้ในและตา่งประเทศ 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  

ทีพ่กั 
 โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

วนัที ่3 เซีย่งไฮ ้– อสิระเต็มวนัเซีย่งไฮด้สินยีแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก   

 

 

เดนิทางสู ่สวนสนุกShanghai Disneyland สวนสนุกทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของโลก ดสินียแ์ลนด์

เวอรช์ัน่เซีย่งไฮจ้ะมตีัวละครในนทิานเรือ่งใหมซ่ ึง่ออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับทีเ่ซีย่งไฮ ้พร่ังพรอ้ม

ดว้ยสิง่ดงึดูดใจยิง่ใหญ่อลังการ เช่นทูมอร์โรว์แลนด์ อ่าวขุมสมบัตดินิแดนแฟนตาซ ีสวนแห่ง

จนิตนาการภายในบรเิวณสวนสนุกแหง่นี้ยังแบง่พืน้ทีส่ว่นหนึง่ส าหรับเป็นเมอืงดสินียห์รอืดสินียท์าวน์ 

ซึง่ประกอบดว้ยแหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นอาหารและสิง่บันเทงิ นอกจากนัน้ยังมโีรงแรมทีพั่ก 2 แห่งรวมทัง้

“วชิชิง่สตารป์ารก์“ (Wishing Star Park) บรเิวณชมทัศนียภาพทีส่วยงามตามธรรมชาตบินเนื้อที ่

2,440 ไรแ่ละสวนโมเสก อันน่าตืน่ตาเลา่เรือ่งเกีย่วกับ 12 นักษัตร ดว้ยตัวละครของดสินีย ์นอกจาก

นั้นเซีย่งไฮ ้ดสินีย์แลนด์ยังมีปราสาทเจา้หญงิ (The Enchanted Storybook Castle) ซึง่เป็น

สญัลักษณ์ของดสินียแ์ลนดข์นาดใหญ่ทีส่ดุและสงูทีส่ดุเท่าทีว่อลตด์สินียเ์คยสรา้งมา โดยประสาท

แหง่นี้จะเป็นทีอ่ยูข่องเจา้หญงิหลายองคอ์กีดว้ย เล่นเครือ่งเล่นคลาสสคิของดสินียแ์ละเครือ่งเล่น

พเิศษ TRON Lightcycle Power Run! ทีม่เีฉพาะทีเ่ซีย่งไฮเ้ทา่นัน้ 

***อสิระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค ่าตามอัธยาศัย*** 

ค า่ สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก  

ทีพ่กั 
 โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

วนัที ่4 

ศูนยย์าสมุนไพรจนี – ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว – ศูนยอ์ญัมณีหยก – หาดไว่ทาน – อุโมงค์

เลเซอร ์– Starbucks Reserve Roastery- เซีย่งไฮ ้(สนามบนิเซีย่งไฮผู้่ตง) – กรุงเทพฯ

(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (CA805/23.05 – 02.25) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

น าทา่นเขา้ชม รา้นสมุนไพรจนี พรอ้มฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน ยาประจ าบา้นทีม่ี

ชือ่เสยีงและใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ตามอัธยาศัย  น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเฉงิหวงัเมีย่ว หรอืทีเ่รยีกกัน

ว่า วัดเทพเจา้ประจ าเมอืง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมอืงเก่า ซึง่ไดก้ลายเป็นศูนยร์วมสนิคา้ และอาหาร

พืน้เมอืงทีแ่สดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซีย่งไฮม้กีารผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจุบันไดอ้ย่างลง

ตัว ซึง่เป็นยา่นสนิคา้ราคาถกูทีม่ชี ือ่อกียา่นหนึง่ของนครเซีย่งไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  พเิศษ...เกีย๋วซานตง 

 
 

จากนัน้เยีย่มชม ศนูยห์ยก อัญมณีล ้าคา่ เครือ่งประดับทีน่ยิมกันอยา่งแพรห่ลายเพราะเชือ่วา่ใส ่แลว้

จะช่วยป้องกันอันตรายได ้ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มี

คณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจีน จากนั้น น าท่านสูบ่รเิวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตก

ของแม่น ้ าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถ้ึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ไดช้ื่อว่า 

“พพิธิภัณฑน์านาชาต”ิ ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซีย่งไฮ ้อีกทัง้ถือเป็นศูนย์กลาง

ทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคัญ แหง่หนึง่ของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวม

ศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสาน

ระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศุลกากร โรงแรม 
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อตัราคา่บรกิารโปรแกรม : เซีย่งไฮ ้ลอ่งเรอืซหีู สุดหรรษาดสินยีแ์ลนด ์4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  

(เสรมิเตยีง)  
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 

(ไม่เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

พักเดีย่ว 

ทา่นละ 

ไมร่วมตั๋ว

เครือ่งบนิ 
ทา่นละ 

วันที ่18-21 พ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 9,900.- 

วันที ่25-28 พ.ค. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 7,900.- 

วันที ่08-11 ม.ิย. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 7,900.- 

วันที ่22-25 ม.ิย.62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 7,900.- 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ

เชค็ขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า หรือค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

 

และส านักงานใหญ่ จากนั้นน าท่านน่ัง รถไฟอุโมงเลเซอร ์ลอดอุโมงค์ใตแ้ม่น ้ าหวังผู่ ซ ึง่เป็น

อโุมงคส์รา้งลกึลงไปจากพืน้แม่น ้า 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับตกแต่งดว้ยไฟเลเซอร์

เป็นรปูตา่งๆ น าท่านเดนิทางไปยัง Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซีย่งไฮ ้ใหญ่

กวา่สาขาปกต ิ300 เทา่ ส าหรับสาขา Reserve Roastery ทีเ่พิง่เปิดใหบ้รกิารในเซีย่งไฮใ้หม่หมาด

เมือ่วันที ่6 ธ.ค.ทีผ่่านมานี้ สาขานี้นอกจากความยิง่ใหญ่อลังการแลว้ ยังมบีารจ์บิกาแฟทีย่าวทีส่ดุใน

โลก ถงึ 88 ฟตุ  ขึน้แทน่เป็นสาขาทีม่บีารจ์บิกาแฟยาวทีส่ดุในโลกของ Starbucks ลูกคา้สามารถ

มาชมการคั่วกาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครือ่งดื่มต่างๆ กว่า 100 เมนู 

รวมทัง้เครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขานี้แหง่เดยีวเทา่นัน้ 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตคาร   

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตผิูต่ง 

23.05 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ CA805 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

02.35+1 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภ์าพ 
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4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ  1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่ีอายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

8.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบเดีย่ว 4 วันท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 

3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม/ทา่น 1 ใบเทา่นัน้ สว่นเกนิน ้าหนัก

ตามสายการบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ เหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือ

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา

ตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  
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ส าหรบัผูท้ ีม่คีวามประสงคต์อ้งการขอยืน่วซีา่เด ีย่ว 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 

- ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,650 บาท  

- ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,775 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ  6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2 ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่า

ใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดังนัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือ

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างาน

ในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,210 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรุณาเชคราคาอกีครัง้) 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 

2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
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- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,125 บาท 

[ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซี่าดว่นได]้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูข ึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต 

ซึง่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

............................................................................................................................ ...................... 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ................................... 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี...... ............   
 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................. 

RELATION...................................................................................................................... 

2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................. 

RELATION...................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ

** กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวกภายหลัง  

ทัง้นี้เพือ่ประโยชน์ของตัวทา่นเอง จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี้  (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด) 
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