
 

 

 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ ) –เ ซ่ียงไฮ้ (สนามบินผู่ตง) (CA806 : 03.40-08.45)-                          
หมู่บ้านโบราณน า้เย่ียเหอ-ศูนย์ยางพารา-หังโจว-HANGZHOU OUTLET   

01.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ ประต ู9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน แอร์ไชนา่ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การ
ต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

03.40 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ CA806 (มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 
 

08.45 น. 
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตง เมืองเอกเทศเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชมุชนเก่าตัง้แตย่คุสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็น
หมูบ้่านชาวประมงจนถึงสมยัราชวงศ์ซง่ได้เปลีย่นแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ซึง่ขณะนัน้เป็นเพียงชมุชนเลก็ๆหลงัจากสงครามฝ่ิน 
ค.ศ. 1848 ตวัเมืองเซี่ยงไฮ้ถกูเปิดเป็นเมืองทา่และเขตเช่าของนานาชาติ ตัง้อยูริ่มแมน่ า้หวงผู ่หา่งจากปากแมน่ า้แยงซี
เกียง 17 กิโลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คือ เขตผูต่ง(ใหม)่ และเขตผูซ่ี(เก่า) กัน้โดยแมน่ า้หวงผู ่น าทา่นผา่นพิธีการตรวจ
คนเข้าเมือง น าทา่นชม เมืองโบราณเยี่ยเหอ เรียกอีกช่ือหนึง่วา่เขตประวตัิศาสตร์เยี่ยะเหอ ตัง้อยูท่ี่เมืองเจียซิง มีพืน้ท่ี 



9 ตารางเมตร ในถนนเต็มไปด้วยล าธารเส้นเล็กๆ บ้านเรือนแบบรัชวงศ์ชิง อิสระให้ทานถ่ายรูปตามอธัยาศยัจาน าทา่น
แวะ  ศูนย์สินค้ายางพารา ให้ทา่นได้ชมผลติภณัฑ์ที่ท ามาจากยางพารา อาทิเช่น หมอน ที่นอน  เป็นต้น 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองหังโจว ซึง่เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง ซึง่มีความมัง่คัง่มากที่สดุแหง่หนึง่เป็นแหลง่เภสชั

อุตสาหกรรมและสถาบนัศิลปะที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีค าเปรียบเปรยถึงความสวยงามของ
เมืองหงัโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หงั(โจว)” เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามสองฟากถนน  น า
ทา่นสู ่HANGZHOU OUTLET   สถานท่ีช้อปปิง้สดุฮิตของชาวหงัโจว ที่เต็มไปด้วยสนิค้าเสือ้ผ้า แฟชัน่ กระเป๋า รองเท้า 
และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ทา่นเลอืกช้อปปิง้สนิค้าตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พัก โรงแรม LIANG AN INTERNATIONAL  HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันท่ี 2 
หังโจว- ล่องทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง- ศูนย์ผ้าไหม-เซ่ียงไฮ้-หาดไว่ทาน-อุโมงเลเซอร์-
ถนนศิลปะเทียนจ่ือฝาง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

จากนัน้ น าท่านล่องทะเลสาบซีหู  ซึ่งตัง้อยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองหงัโจว  ทะเลสาบมีลกัษณะใกล้เคียงกบัวงรี มี
เนือ้ที่ 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น า้ลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร สามด้านถกูล้อมรอบด้วยภเูขาและ
อีกหนึ่งด้านเป็นเมืองรอบซีห ูประกอบไปด้วยสถานที่ส าคญัมากกว่า 30 แห่งและสถานที่ชมทิวทศัน์มากกว่า 40 แห่ง 
โดยจุดส าคญัก็ได้แก่ หนึ่งภเูขา สองทางสามเกาะ ห้าทะเลสาบ และสิบทิวทศัน์ น าท่านลอ่งเรือผ่านชม สะพานขาดซึง่
เป็นท่ีมาของต านานเร่ือง“นางพญางขูาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทบัแสงจนัทร์น า้ลกึตลอดจนชมธรรมชาติอนังดงามสด
ช่ืนรอบๆ ทะเลสาบแหง่นีท้ี่ได้รับสมญานามจากนกัท่องเที่ยววา่ “พฤกษชาติในนครินทร์”น าท่านเข้าชม หมู่บ้านเหมย
เจียอู (ไร่ชาหลงจ่ิง) แหลง่ผลติใบชาเขียวที่ขึน้ช่ือของจีน ให้ทา่นได้ชิมชาขึน้ช่ือ โดยกลา่วกนัวา่ “ดื่มชาหลงจ่ิง เพียง 1 
จิบ ปากจะหอมตลอดวนั”น าทา่นเยี่ยมชม ศูนย์ผ้าไหม ผลติภณัฑ์ที่ท าจากไหม ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผ้า ผ้าพนัคอ ฯลฯ ชม
วิธีการน าเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสนิค้าทัง้ใช้เคร่ืองจกัร ชมการดึงใยไหมรังแฝดเพื่อมาท าไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกบั
การซือ้เป็นทัง้ของฝากและใช้เอง   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ  ไก่ขอทาน+หมูตงโพ 
 น าท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาคทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ 

การค้า การเงิน การลงทนุ รวมถึง ด้านแฟชัน่ และการทอ่งเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนบัเป็นความภาคภมูิใจของชาวจีน โดยถือได้
วา่เซี่ยงไฮ้เป็นสญัลกัษณ์ของจีนยคุใหมใ่นด้านความก้าวหน้าและความทนัสมยั  จากนัน้ น าทา่นสูบ่ริเวณ หาดไว่ทาน 
ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ช่ือว่า 
“พิพิธภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสญัลกัษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทัง้ถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการ
ธนาคารที่ส าคญั แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทนัเป็นแหลง่รวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น 
สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นที่ตัง้ของ
หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศลุกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่ จากนัน้น าทา่นนัง่ รถไฟอุโมงเลเซอร์ ลอดอโุมงค์ใต้
แม่น า้หวงัผู่ ซึ่งเป็นอโุมงค์สร้างลกึลงไปจากพืน้แม่น า้ 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดบัตกแต่งด้วยไฟเลเซอร์
เป็นรูปตา่งๆ   

 จากนัน้น าท่านชม ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง เป็นเขตอยู่อาศยัของชาวบ้านในยคุ ค.ศ.1920 – 1930 ประกอบไป
ด้วยบ้านทรงยโุรปสลบักบับ้านแบบจีน ถนนแห่งนีเ้ร่ิมมีช่ือเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจดัแสดงผลงานศิลปะจาก
ศิลปินแบบติดดิน หรือที่ปัจจุบนัเรียกว่า “แนวสตรีท” ภายในเต็มไปด้วยคาเฟ่ และร้านขายของที่ระลกึ และงานแสดง
ของศิลปินทัง้ในและตา่งประเทศ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 



วันท่ี 3 อิสระเตม็วัน เซ่ียงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตรเข้าแล้ว) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 เดินทางสู ่สวนสนุกShanghai Disneyland สวนสนกุที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก ดิสนีย์แลนด์เวอร์ชัน่เซี่ยงไฮ้จะมีตวั

ละครในนิทานเร่ืองใหมซ่ึง่ออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับที่เซี่ยงไฮ้ พร่ังพร้อมด้วยสิง่ดึงดดูใจยิ่งใหญ่อลงัการ เช่นทมูอร์
โรว์แลนด์ อา่วขมุสมบตัิดินแดนแฟนตาซ ีสวนแหง่จินตนาการภายในบริเวณสวนสนกุแห่งนีย้งัแบง่พืน้ท่ีสว่นหนึง่ส าหรับ
เป็นเมืองดิสนีย์หรือดิสนีย์ทาวน์ ซึง่ประกอบด้วยแหลง่ช้อปปิง้ ร้านอาหารและสิง่บนัเทิง นอกจากนัน้ยงัมีโรงแรมที่พกั 2 
แห่งรวมทัง้“วิชช่ิงสตาร์ปาร์ก“ (Wishing Star Park) บริเวณชมทศันียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติบนเนือ้ที่ 2,440 ไร่
และสวนโมเสก อนัน่าตื่นตาเลา่เร่ืองเก่ียวกบั 12 นกัษัตร ด้วยตวัละครของดิสนีย์ นอกจากนัน้เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ยงัมี
ปราสาทเจ้าหญิง (The Enchanted Storybook Castle) ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของดิสนีย์แลนด์ขนาดใหญ่ที่สดุและสงูที่สดุ
เท่าที่วอลต์ดิสนีย์เคยสร้างมา โดยประสาทแห่งนีจ้ะเป็นที่อยู่ของเจ้าหญิงหลายองค์อีกด้วย เล่นเคร่ืองเล่นคลาสสิค
ของดิสนีย์และเคร่ืองเลน่พิเศษ TRON Lightcycle Power Run! ที่มีเฉพาะที่เซี่ยงไฮ้เทา่นัน้ 
***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค ่าตามอัธยาศัย*** 

ค ่า สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ที่พัก 
ที่พกั โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันท่ี 4 
ร้านนวดเท้า+ยาบัวหิมะ-ตลาดเฉินหวังเม่ียว-ศูนย์หยก-ถนนนานกิง-STARBUCK RESERVE 
ROASTERY- สนามบินผู่ตง-เซ่ียงไฮ้-กรุงเทพฯ (CA805 :23.15-02.25+1) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  
 น าทา่นสู ่ศูนย์นวดเท้า(ยาบัวหิมะ)  พร้อมฟังบรรยายเก่ียวกบัการแพทย์โบราณจีน อดีตถึงปัจจบุนั การสง่เสริมการใช้

สมนุไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปี รับฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ  พร้อมผอ่นคลายนวดฝ่าเท้า  หมายเหตุ  : 
ขอความร่วมมือ....กรุณาแช่เท้าทุกท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  น าทา่นเดินทางสู ่ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว หรือที่เรียกกนัว่า 
วัดเทพเจ้าประจ าเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพืน้เมืองที่แสดงถึง
เอกลกัษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้มีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบนัได้อยา่งลงตวั ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถกูที่มีช่ืออีก
ยา่นหนึง่ของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั    

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา 
 แวะชม อญัมณีล า้ค่า หยก เป็นเคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนัอย่างแพร่หลายเพราะเช่ือวา่ใส ่แล้วจะช่วยป้องกนัอนัตรายได้ 

ให้ทา่นได้เลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสยีงของประเทศจีน  น าทา่นสู ่ถนน
นานกิง หรือ นานจิงลู่  ( Nanjing Lu) เป็นถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮ้สร้างขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่าเป็น walking 
street หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พืน้ถนนปดู้วยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝากฝ่ัง
ของนานจิงลู ่เป็นท่ีตัง้ของร้านค้ามากมาย มีทัง้ร้านขายเสือ้ผ้าแฟชัน่ ร้านขายของที่ระลกึ ร้านอาหาร ภตัตาคารหรู ร้าน
จิวเวลร่ีช่ือดงั ทัง้ร้านที่เป็นของคนจีนท้องถ่ิน  น าท่านเดินทางไปยงั Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซี่ยง
ไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า ส าหรับสาขา Reserve Roastery ที่เพิ่งเปิดให้บริการในเซี่ยงไฮ้ใหม่หมาดเมื่อวนัที่ 6 
ธ.ค.ที่ผ่านมานี ้สาขานีน้อกจากความยิ่งใหญ่อลงัการแล้ว ยงัมีบาร์จิบกาแฟท่ียาวที่สดุในโลก ถึง 88 ฟุต  ขึน้แท่นเป็น
สาขาที่มีบาร์จิบกาแฟยาวที่สดุในโลกของ Starbucks ลกูค้าสามารถมาชมการคัว่กาแฟสดๆ สมัผสับรรยากาศของ
กาแฟเต็มรูปแบบและเคร่ืองดื่มตา่งๆ กวา่ 100 เมน ูรวมทัง้เคร่ืองดื่มที่มีเฉพาะสาขานีแ้หง่เดียวเทา่นัน้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 สมควรแก่เวลาน าทา่นสู ่สนามบินนานาชาติผู่ตง 

23.15 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA805 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
02.25+1 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ 
มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 



 

อัตราค่าบริการ : เซี่ยงไฮ้ ดสินีย์ ตะลุยดนิแดนแห่งเทพนิยาย  4 วัน 3 คืน โดยสายการบนิแอร์ไชน่า 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว
เคร่ืองบนิ 
ท่านละ 

วันท่ี 19-22 ก.ค.62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- 6,900.- 

วันท่ี 26-29 ก.ค.62 15,900.-. 15,900.-. 15,900.-. 4,000.- 7,900.- 

วันท่ี 17-20 ส.ค.62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 6,900.- 

วันท่ี 24-27 ส.ค.62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 6,900.- 

วันท่ี 12-15 ต.ค.62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.-       7,900.- 

วันท่ี 19-22 ต.ค.62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 7,900.- 

วันท่ี 20-23 ต.ค.62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 7,900.- 

วันท่ี 26-29 ต.ค.62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 7,900.- 

วันท่ี 09-12 พ.ย.62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 7,900.- 

วันท่ี 16-19 พ.ย.62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- 6,900.- 

วันท่ี 23-26 พ.ย.62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 7,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.-  
ราคานีร้วมรายการทวัร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่า) 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน/ท่าน/ทริป 

**เดก็เก็บทริปเท่าผู้ใหญ่** 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ีถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการ

เปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของ

รายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท ภายใน 1วันหลังการจอง 
    3.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 



4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทน
ในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดั
จ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเที่ยวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกันอุบตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตุ

วงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีที่น า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการ

บินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทริป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, 

การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อื่นๆ 
เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ช าระไว้
แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่
ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองที่นั่งบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯ
ขนสง่ หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน 
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้
ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

  

ส าหรับผู้ท่ีมีความประสงค์ต้องการขอย่ืนวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 
**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี ้** - ยื่นธรรมดา 4 วันท าการ 1,650 บาท  /// - ยื่นด่วน 2 วันท าการ 2,775 บาท  
 

1. หนงัสอืเดินทางที่มีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ที่ถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลด

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



  - กรณีที่เด็กไมไ่ด้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ท างาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลข

โทรศพัท์บ้าน ที่ท างาน และของญาติ โปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได้วา่ให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซา่ เลม่ที่มี
ปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัททวัร์ อย่างน้อย 5-7 วนัท าการ 
(ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทตูจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่น
เอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนงัสอืเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 
9. ในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC 

กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  
10. กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ให้ได้ เฉพาะชาวตา่งชาติที่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว(เลม่เหลอืง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้ เดินทางจะต้องไป

แสดงตนที่สถานทตูจีน 
 

ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 
ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่ และตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบัร้านท่ีแปล 
 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 

  

อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า 
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,125 บาท 

 



[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การย่ืนวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้ในอนาคต ซ่ึง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษีน า้มันเพิ่มตามความเป็นจริง 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี ้

**เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 

 

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หม้าย            หยา่    
  ไมไ่ด้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส ................................................................................. 

ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ……………………………………………………………………………………………………………… 

....................................................................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)………………………………………………………………………………….. 
....................................................................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหนง่งาน.................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)………………………………………………………………………………………………… 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถกูต้องที่สามารถติดตอ่ทา่นได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมลูโดยตรงกบัทา่น) 
ทา่นเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไมเ่คย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม่     ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
 

รายช่ือบคุคลในครอบครัวของทา่น พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME...........................................SURNAME......................................... RELATION..................... 

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

 

หมายเหตุ 

** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 

** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


