


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนานาชาติผูตง	-	มหานครเซี่ยงไฮ	-	เมืองโบราณจู
เจียเจี่ยว	-	รานหยก	-	เซี่ยงไฮทาวเวอร

พักที่	MINI	MAX	PREMIER
HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5
ดาว

3 สวนสนุกเซี่ยงไฮ	ดิสนียแลนด
พักที่	MINI	MAX	PREMIER
HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5
ดาว

4 หาดไวทาน	หรือ	หาดวายทาน	-	ถนนนานกิง	-	ซุปเปอร
มารเกตเหอ	หมา

พักที่	EQUBE	HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ	5	ดาว

5 สนามบินนานาชาติผูตง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

23	พ.ค.	61	-	27	พ.ค.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿5,500

20	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿5,500



ชวงคํ่า
21.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	(ระหวางประเทศ)	ชัน้	4

เคานเตอร	D	สายการบิน	THAI	AIRWAYS	INTERNATIONAL	(TG)	โดยมีเจาหนาที่จากทางบริษทัฯ	คอย
ตอนรับ	และอํานวยความสะดวกแดทานกอนออกเดินทาง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.30	น.	เหินฟาสู	เมืองเซีย่งไฮ	โดยสายการบิน	THAI	AIRWAYS	INTERNATIONAL	เทีย่วบินที่

TG662	(เวลาไฟลบิน	00.30	-	05.45	หรือ	01.10	-	06.25)	(บริการอาหาร	และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

05.45	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานผูตง	มหานครเซีย่งไฮ	“	นครปารีสแหงตะวันออก	”	ปัจจุบัน
เซี่ยงไฮเป็นศูนยกลางอุตสาหกรรมที่ใหญที่สุดของจีน	แบงออกเป็น	2	เขต	คือ	เขตผูตงใหม	และเขตผูซีเมืองเกา
กั้นโดยแมน้ําหวงผู	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	นําทานเดินทางสูภัตตาคาร

รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู	เมืองโบราณจูเจียเจีย่ว	ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ	ริมฝ่ังทะเลสาบดื้นซาน	และ
อยูระหวางมณฑลเจอเจียงกับมณฑลเจียงซู	เป็นตําบลน้ําแหงวัฒนธรรมโบราณ	ติดอันดับหน่ึงในสี่ที่มีชื่อเสียง
โดงดังในบรรดาตําบลน้ําของเมืองเซี่ยงไฮ	อีกทั้งไดชื่อวาเป็นไขมุกใตแมน้ําแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบันน้ี	ทานจะได
ลองเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว	ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งกอสรางทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศหมิง	และราชวงศซิงอยู
มากมาย

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานแวะ	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากลํ้าคา

จากน้ันนําทาน	ขึน้ตึก	เซีย่งไฮ	ทาวเวอร	(ชัน้	118)	ถูกสรางขึน้เคียงคูกับตึกระฟาที่เคยสูงที่สุดในจีนมากอน
อยางตึก	จินเมา	ทาวเวอร	และ	ตึกเซี่ยงไฮ	เวิลด	ไฟแนนเชียล	เซ็นเตอร	(ตึกSWFC)	ซึ่งปัจจุบันครองตําแหนง
ตึกที่สูงที่สุดในจีน	และสูงเป็นอันดับ	2	ของโลก

ชวงคํ่า



บริการอาหาร	และเครื่องดื่มบนเครื่อง

รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ…ไกแดง	พิเศษ!!!	โตะละ	2	ตัว

พักที	่MINI	MAX	PREMIER	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร

ตั้งอยูทางตะวันออกของผูตง	ในเขตเซี่ยงไฮ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เป็น
ประตูหลักสูประเทศจีน	รองรับผูโดยสารระหวางประเทศกวา	17	ลานคน	ใน
ปีพ.ศ.	2549	มากกวาทาอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง	และยังเป็นทา
อากาศยานหลักของไชนาอีสเทิรนแอรไลน	และเซี่ยงไฮแอรไลน

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําแยงซี	มีทาเรือที่มี
จํานวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก	ในปัจจุบันเซี่ยงไฮกลายเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู
อยางหนาแนนมากที่สุดในจีน	เต็มไปดวยรานคา	สิ่งกอสราง	ถนนเต็มไปดวย
รถ	จักรยาน	และผูคน

เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว	ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ	ริมฝ่ังทะเลสา
บดื้นซาน	และอยูระหวางมณฑลเจอเจียงกับมณฑลเจียงซู	เป็นตําบลน้ําแหง
วัฒนธรรมโบราณ	ติดอันดับหน่ึงในสี่ที่มีชื่อเสียงโดงดังในบรรดาตําบลน้ําของ
เมืองเซี่ยงไฮ	อีกทั้งไดชื่อวาเป็นไขมุกใตแมน้ําแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบันน้ี	ทาน
จะไดลองเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว	ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งกอสรางทางวัฒนธรรม
โบราณของราชวงศหมิง	และราชวงศซิงอยูมากมาย	นําทานแวะชมโรงงานผา
ไหมจีนและผาแพร	ที่เป็นสินคาที่มีชื่อเสียงอันเป็นเอกลักษณของเมืองซูโจว

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

ตึก	เซี่ยงไฮ	ทาวเวอร	(ชั้น	118)	ถูกสรางขึน้เคียงคูกับตึกระฟาที่เคยสูงที่สุดใน
จีนมากอน	อยางตึก	จินเมา	ทาวเวอร	และ	ตึกเซี่ยงไฮ	เวิลด	ไฟแนนเชียล
เซ็นเตอร	(ตึกSWFC)	ซึ่งปัจจุบันครองตําแหนงตึกที่สูงที่สุดในจีน	และสูงเป็น
อันดับ	2	ของโลก	จากน้ัน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ…ไกแดง	พิเศษ!!!	โตะละ	2	ตัว

	พักที่	MINI	MAX	PREMIER	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว



เพื่อผลประโยชนของลูกทัวรเป็นสําคัญ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการ
เทีย่วดิสนียแลนด	กรณีทีต่รงวันเสารหรืออาทิตย	เน่ืองจากจะมีนักทองเทีย่วคอนขางมาก	อาจ
ทําใหไมสามารถเลนเครื่องเลนไดตามทีห่วังไว

อาหารเทีย่งและอาหารคํ่าอิสระ	ตามอัธยาศัย

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

นําทานเขาสูดินแดนแหงความฝัน	SHANGHAI	DISNEYLAND	เซีย่งไฮดิสนียแลนด	แหงน้ีเป็นสวนสนุก
แหงที่	6	ของดิสนียแลนดทั่วโลก	มีขนาดใหญอันดับ	2	ของโลก	รองจากดิสนียแลนดในออรแลนโด	รัฐฟลอริดา
สหรัฐฯ	และเป็นสวนสนุกดิสนียแลนดแหงที่	3	ในเอเชีย	ตั้งอยูในเขตฉวนซา	ใกลกับแมน้ําหวงผู	และสนามบินผู
ตง	สวนสนุกเซี่ยงไฮดิสนียแลนดมีขนาดใหญกวาฮองกงดิสนียแลนดถึง	3	เทาเลยละ	ใชเวลารวม	5	ปีในการ
กอสราง	โดยใชงบทั้งสิ้นราว	5.5	พันลานเหรียญ	หรือราว	180,000	ลานบาท	สวนสนุกแหงน้ีเป็นทรัพยสินของ
ดิสนียรอยละ	43	ที่เหลือเป็นของ	ซั่งไห	เสิ่นตี้	กรุป	กิจการรัฐวิสาหกิจจีน	รวมถึงภาคสวนตางๆ	ที่อัดฉีดเงิน
สนับสนุนเพื่อชวยกันแสวงหาผลกําไรในอนาคต	ในสวนสนุกจะไฮไลตดวย	
-	Enchanted	Storybook	Castle	ปราสาทดิสนียที่ใหญที่สุดในโลก	
-	และมีทั้งหมด	6	ธีมพารคดวยกัน	ทั้ง	Adventure	Isle,	Mickey	Avenue,	
-	Gardens	of	Imagination,	Tomorrowland,	
-	Treasure	Cove	และ	Fantasyland	มีสารพัดเครื่องเลนหวาดเสียว	
-	และแหลงรวมความบันเทิงที่นาสนใจ	ในสวนของโรงแรมจะมี	The	Shanghai	Disneyland	Hotel	เป็นโรงแรมที่
ไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปะสมัยใหมที่มีกลิ่นอายของมนตรขลัง	ดิสนีย	และอีกโรงแรมชื่อ	Toy	Story	Hotel
ตกแตงดวยของเลนจากการตูนดิสนียเรื่อง	Toy	Story	ดูนารักไมแพกัน	ที่	Disneytown	ก็จะรวมแหลงชอปป้ิง
แหลงทานอาหาร	และความบันเทิงตางๆ	อาทิ	Walt	Disney	Grand	Theatre	โรงละครบรอดเวยแหงแรกของจีนที่
เคยฉายเรื่อง	Lion	King	ดานโซน	Wishing	Star	Park	ก็จะเป็นสวนพฤกษชาติสวยงามขนาด	40	เอเคอร	มีทาง
เดินเลียบทะเลสาบที่สองไฟกะพริบอยางเวอรวัง	เหมาะกับคนรักธรรมชาติ	สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู
ที่พัก

อาหารเทีย่งและอาหารคํ่าอิสระ	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการเที่ยวเครื่องเลนของทาน

พักที่	MINI	MAX	PREMIER	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

สวนสนุกเซี่ยงไฮดิสนียแลนดมีขนาดใหญกวาฮองกงดิสนียแลนดถึง	3	เทา	ใน
สวนสนุกจะไฮไลตดวย	Enchanted	Storybook	Castle	ปราสาทดิสนียที่ใหญ
ที่สุดในโลก	และมีทั้งหมด	6	ธีมพารคดวยกัน	ทั้ง	Adventure	Isle,	Mickey
Avenue,	Gardens	of	Imagination,	Tomorrowland,	Treasure	Cove	และ
Fantasyland	มีสารพัดเครื่องเลนหวาดเสียว	และแหลงรวมความบันเทิงที่นา
สนใจ

	พักที่	MINI	MAX	PREMIER	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

ชวงเชา	



รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

นําทานสูบริเวณ	หาดไวทาน	ตั้งอยูบนฝ่ังตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจากเหนือจรดใตถึง	4
กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ไดชื่อวา	“พิพิธภัณฑสิ่งกอสรางหมื่นปีแหงชาติจีน”	ถือ	เป็นสัญลักษณที่โดด
เดนของนครเซี่ยงไฮ

จากน้ันนําทานชอปป้ิงยาน	ถนนนานกิง	ศูนยกลางสําหรับการชอปป้ิงที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไอ	รวม
ทั้งหางสรรพสินคาใหญชื่อดังกวา	10	หาง

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ....บุฟเฟ ตตซีฟ ูด

ชวงบาย
นําทานสู	ตึก	STARBUCKS	สาขาใหมที่นครเซี่ยงไฮ	มาพรอมกับความยิ่งใหญอลังการ	ครองตําแหนงส

ตารบัคสที่ใหญและสวยที่สุดในโลก	ซึ่งไดทําการเปิดตัวไปเมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2560	มีเน้ือที่ใหญโตถึง	2,787
ตารางเมตร	ดานบนของรานตกแตงดวยแผนไมรูปหกเหลี่ยมซึ่งเป็นงานแฮนดเมดจํานวน	10,000	แผน	และที่
ตั้งตระหงานอยูกลางรานคือถังคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด	40	ตัน	สูงเทาตึก	2	ชั้น	ประดับประดาดวยแผนตรา
ประทับแบบจีนโบราณมากกวา	1,000	แผน	ซึ่งบอกเลาเรื่องราวความเป็นมาของสตารบัคส	กาแฟที่คั่วในถัง
ทองเหลืองน้ีจะถูกสงผานไปตามทอทองเหลืองดานบน	ซึ่งจะทําใหเกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี	มีเคานเตอรที่ยาว
ที่สุด	ซึ่งมีความยาวถึง	26.9	เมตร	ครองตําแหนงเคานเตอรของสตารบัคสที่มีความยาวที่สุดในโลก	มีเครื่องดื่ม
หลากหลายมากกวา	100	ชนิด	รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขาน้ีเพียงแหงเดียว

นําทานเดินทางสู	รานนวดเทา	เพื่อสุขภาพ	ผอนคลายความเมื่อยลา	กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้า
ใคร	พรอมชมครีมเป าซูถัง	หรือที่รูจักกันดีในชื่อ	“บัวหิมะ”	สรรพคุณเป็นเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม	ผุพอง
และแมลงกัดตอย	เป็นยาสามัญประจําบาน

จากน้ันนําทานสู	ตลาดซุปเปอรมารเกตเหอ	หมา	ซึ่งกอตั้งโดย	แจ็ก	หมา	มหาเศรษฐี	เจาสัวธุรกิจชื่อดัง
ชาวจีน	ถือเป็นตลาดซุปเปอรมารเกตสุดลํ้า	ซึ่งผสมผสานการเชื่อมตอออนไลนกับออฟไลนผานมือถือ	ซึ่งงายตอ
การซื้อของเป็นอยางมาก	แถมยังสามารถสั่งออเดอรออนไลนซึ่งมีการจัดสงฟรีในระยะ	3	กิโลเมตร	ในเวลา
เพียง	30	นาทีเทาน้ัน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสีย่วหลงเปา

พักที	่EQUBE	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

หาดไวทัน	หรือหาดเจาพอเซี่ยงไฮ	เป็นยานเมืองเกาของมหานคร	ที่มี
สถาปัตยกรรมเป็นแบบตะวันตก	เพราะครั้ง	หน่ึงแถบน้ีเคยเป็นเขตเชาของ
ชาวตางชาติ	ปัจจุบันเป็นที่ที่ผูคนนิยมเดินเลน	ทอดนอง	แวะชมความงามแบบ
คลาสสิก	ถนนเรียบแมน้ํา	แตเดิมน้ันบริเวณแหงน้ี	เคยเป็นทาเรือขนสงสินคา
และเป็นเขตเชาของประเทศตางๆ	ในสมัยอาณานิคม

ถนนนานจิง	หรือ	นานจิงลู	เป็นยานช็อปป้ิงเกาแกที่สุดของเซี่ยงไฮ	เป็นตลาด
ซื้อขายของกันคึกคักตั้งแตทศวรรษ	1920	ตั้งอยูฝ่ังผูซี	กินพื้นที่ยาวตั้งแตฝ่ัง
ตะวันตกของ	“เดอะ	บันด”	ถึง	“พีเพิลส	สแควร”	เป็นแหลงช็อปป้ิงสินคาแบ
รนดเนมจากทั่วโลก	ชวงเทศกาล	ตรุษจีน	ปีใหม	และคริสตมาส	ชาวเซี่ยงไฮ
และนักทองเที่ยวจะมารวมตัวกันฉลองความสุขสันตบนถนนสายน้ี	พื้นที่ดาน
ตะวันออกของนานจิงอนุรักษเป็นถนนคนเดิน	ถือเป็นอีกยานที่นาเดินนาช็อป
ที่สุดในเซี่ยงไฮ	เพราะมีรานจีนๆซุกซอนอยูสลับกับหางหรูตลอดสองขางทาง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ....บุฟเฟตตซีฟ ูด



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

กอตั้งโดย	แจ็ก	หมา	มหาเศรษฐี	เจาสัวธุรกิจชื่อดังชาวจีน	ถือเป็นตลาดซุป
เปอรมารเกตสุดลํ้า	ซึ่งผสมผสานการเชื่อมตอออนไลนกับออฟไลนผานมือถือ
ซึ่งงายตอการซื้อของเป็นอยางมาก	แถมยังสามารถสั่งออเดอรออนไลนซึ่งมี
การจัดสงฟรีในระยะ	3	กิโลเมตร	ในเวลาเพียง	30	นาทีเทาน้ัน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา

	พักที่	EQUBE	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาแบบกลอง

07.30	น.	เหินฟาสู	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสายการบิน	THAI	AIRWAYS	INTERNATIONAL
เทีย่วบินที	่TG663	(เวลาไฟลบิน	07.30	-	11.05	หรือ	08.15	-	12.10)	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง)

11.05	น.	ถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชาแบบกลอง

ตั้งอยูทางตะวันออกของผูตง	ในเขตเซี่ยงไฮ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เป็น
ประตูหลักสูประเทศจีน	รองรับผูโดยสารระหวางประเทศกวา	17	ลานคน	ใน
ปีพ.ศ.	2549	มากกวาทาอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง	และยังเป็นทา
อากาศยานหลักของไชนาอีสเทิรนแอรไลน	และเซี่ยงไฮแอรไลน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



**	กอนทําการจองทัวรทุกครัง้	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบ
ริษทัฯ	จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก	**
1.	คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป	-	กลับ	พรอมกับคณะ

2.	ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน	ทุกเมือง	กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทอง
เที่ยวทั่วไปไดรูจักคือ	รานหยก,	รานนวดเทา	(บัวหิมะ)	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับ
ราคาทัวร	จึงเรียนใหนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซึ่งจะใชเวลารานละ
ประมาณ	60	-	90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทาน
ปฏิเสธทีจ่ะไมเขารานดังกลาว	ทางบริษทัฯ	จะขอเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน
400	หยวน/	คน/	วันทีไ่มเขาราน

3.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

4.	รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

5.	รายการทองเที่ยว	และอาหาร	สามารถสลับรายการในแตละวัน	เพื่อใหโปรแกรมการทองเที่ยวเป็นไปอยางราบ
รื่น	และเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

6.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณทีเ่กิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติ	และอื่นๆที่
อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิม่	เติมทีเ่กิดขึ้นทางตรงหรือทางออม	เชน	การ
เจ็บป วย,	การถูกทําราย,	การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

7.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,
การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ

8.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด
พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ	มาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

9.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา
ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว

10.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม
ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว

11.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุ
ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้นอัตราคาบ

12.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง

13.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

1.	ในการจองครั้งแรก	ชําระมัดจําทานละ	15,000	บาท	หรือทัง้หมด	(ภายใน	3	วัน	หลังจากทําการจอง)
พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง	ใหกับเจาหนาที่ฝ ายขาย

2.	สงหนังสือเดินทางตัวจริง,	พรอมรูปถาย	จํานวน	2	รูป	(ตามกฎของการขอวีซาจีนในหัวขอดานลาง)	และเอกสาร
ที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	ใหกับเจาหนาที่ฝ ายขาย	กอนเดินทาง	15	วัน	**กรณียื่นดวน	2	วันทําการ	ชําระคา
สวนตางเพิม่	1,050	บาท	(อัตราดังกลาวขางตน	สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานัน้)

3.	ชําระสวนที่เหลือ	กอนเดินทาง	15	วัน	(ไมนับรวมวันเสาร	อาทิตย	และวันหยุดราชการ)



1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร	ไป	-	กลับ	พรอมกรุป	ตามที่ระบุไวในรายการเทาน้ัน

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหง	หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษี
น้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง	กอนการเดินทาง**ราคาทัวรน้ีเช็คภาษีน้ํามัน	ณ	วันที	่11	ม.ค.	61	เป็นเงิน	2,800
บาท

3.	คาวีซาจีน	ปกติ	4	วันทําการ	ราคา	1,500	บาท	(ผูถือหนังสือเดินทางไทย)
**กรณียื่นดวน	2	วันทําการ	ชําระคาสวนตางเพิม่	1,050	บาท	(ชําระพรอมคาทัวรสวนทีเ่หลือ)

4.	คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2	-	3	ทาน),	อาหาร	และเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ

5.	คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ

6.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	30	กิโลกรัม	สัมภาระติดตัวขึน้เครื่องได	1	ชิ้น	ตอทาน	น้ําหนักตองไมเกิน	7
กิโลกรัม,	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

7.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(คารักษาพยาบาล	500,000	บาท)
คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต	1	เดือนขึน้ไป	และผูเอาประกันอายุระหวาง	1	เดือน	ถึง	15	ปี	และผูที่มีอายุสูงกวา
70	ปี	ขึน้ไป	คาชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรมธรรมทั้งน้ียอม
อยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	ทุกกรณี	ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย	หรือ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ	**	ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ	ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ	ทานสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	***ทัง้น้ีอัตราเบี้ยประกันเริม่ตนที	่330	บาท	ขึ้นอยูกับ
ระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต	หรือ	เจ็บป วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว,	การติดเชื้อ,	ไวรัส,	ไสเลื่อน,	ไสติ่ง,	อาการที่เกี่ยวของกับ
การติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยูภาย
ใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม,
จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และการปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,	Skyjack)	และอื่นๆ
ตามเงื่อนไขในกรมธรรมอั

8.	คาบริการดังกลาว	(ขอ	1	-	7)	เป็นคาบริการเฉพาะผูเดินทางทีเ่ป็นชาวไทยเทานัน้!!!

1.	คาทําหนังสือเดินทางทุกประเภท

2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	เชน	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	ฯลฯ

3.	กรุณาเตรียมคาทิปไกด,	คนขับรถ	และหัวหนาทัวร	รวม	150	หยวนตอคน	(เด็กชําระทิปเทากับ
ผูใหญ)

4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	VAT	7	%	และหักภาษี	ณ	ที่จาย	3	%	ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง	จะตอง
บวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม	และหัก	ณ	ที่จาย	จากยอดขายจริงทั้งหมดเทาน้ัน	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกใหภายหลัง
ขอสงวนสิทธิอ์อกใบเสร็จที่ถูกใหกับบริษทัทัวรเทาน้ัน

5.	คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ

6.	คาทัวรชาวตางชาติ	เก็บเพิม่	700	หยวน	/	ทาน	/	ทริป

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน

หมายเหตุ	:	หนังสือเดินทางตองไมมีการ	ชํารุดใดๆ	ทัง้สิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาทีต่รวจคนเขา	-	ออก
เมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได

2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา	-	ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม



3.	รูปถายหนาตรง	ถายจากรานถายรูปจํานวน	2	ใบ	ขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทานัน้!!	
ขอหาม	:	หามแม็ครูป,	หามรูปเป็นรอย,	หามเป้ือน,	หามยิ้ม,	หามใสเสื้อสีออน	และสีขาว	(หามใสเสื้อคอกวาง	แขน
กุด	ซีทรู	ลูกไม	สายเดี่ยว	ชุดราชการ	ชุดยูนิฟอรมชุดทํางาน	ชุดนักเรียน	นักศึกษา),	หามใสแวนตาสีดํา	หรือกรอบ
แวนสีดํา,	หามสวมใสเครื่องประดับทุกชนิด	เชน	ตางหู	สรอย	กิป๊ติดผม	คาดผม	เข็มกลัด	เป็นตน	
-	รูปตองเห็นคิ้ว	และใบหูทั้ง	2	ขางชัดเจน	หามผมปิดหนา
-	รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก	หรือฟูจิเทาน้ัน	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นซจากคอมพิวเตอร	
-	รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน
**ทานทีป่ระสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา	กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับ
การสงหนังสือเดินทาง

4.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	(กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)

5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทาง	ใชเอกสารเพิ่มเติม	จากขอ	1	-	3	ดังน้ี
เดินทางพรอมพอแม	/	เดินทางพรอมพอ	หรือ	แม
1.	สําเนาสูติบัตร	(ใบเกิด)	ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตัวจริง
2.	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
3.	สําเนาบัตรประชาชน	และสําเนาทะเบียนบานพอแม	
4.	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
เดินทางพรอมญาติ
1.	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตัวจริง
2.	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
3.	สําเนาบัตรประชาชน	และสําเนาทะเบียนบานพอแม
4.	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.	ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม	ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน

6.	ผูเดินทางทีช่ื่อเป็นชาย	แตรูปราง	หนาตาเป็นหญิง	(สาวประเภทสอง)	ใชเอกสารเพิ่มเติม	จากขอ	1	-	3
ดังน้ี
1.	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นภาษอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน	
2.	หนังสือชี้แจงตัวเอง	เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน
3.	สําเนาบุคแบงค	อัพเดทยอดปัจจุบัน	ขั้นตํ่ า	100,000	บาท
3.	สําเนาบัตรประชาชน	และสําเนาทะเบียนบาน
4.	ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับยื่นวีซาที่ศูนยยื่นวีซาจีนในวันยื่นวีซา

7.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	ใชเอกสารเพิ่มเติม	จากขอ	1	-	3	ดังน้ี
1.	ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย	ตัวจริงเทาน้ัน!!	ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ ากวา	3	–	6	เดือน	หากไมได
ทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
2.	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ	ตัวจริง	มีตราประทับและลายเซ็นต
3.	สําเนาบุคแบงค	อัพเดทยอดปัจจุบัน	ขั้นตํ่ า	100,000	บาท
4.	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได
-	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	ทานละ	5,060	บาท
-	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	(กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝ ายขาย)
ประเทศทีไ่มสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได
-	ตางชาติฝรั่งเศส	และประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยี่ยม	สาธารณรัฐเช็ก
เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลักเซมเบิรก	มอลตา	เนเธอ
แลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย

8.	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว	(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน	และตองทําเรื่องแจง	เขา	-	ออก	หรือ	Re	-	Entry	กอนทําการยื่น
วีซา

9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร
อยาง	นอย	10	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)

10.	โปรดทําความเขาใจ	ศูนยยื่นวีซาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม	หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็น
เอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา

11.	ผูทีป่ระสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทาง	และยกเวนการทําวีซาจีน
ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา	-	ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัฯ	ไมทราบกฎกติกาในราย
ละเอียดการยกเวนวีซา	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเอง	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทาน
อาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย



หมายเหตุ
**	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม	อาจทําใหทานเกิดความไม

สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี	(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)

กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถ	จํานวน	150	หยวน/คนตลอดการเดินทาง

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน
ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทัง้หมด

2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	-	29	วัน	เก็บคาใชจายทานละ	15,000	บาท

3.	แจงยกเลิกนอยกวา	1	-	14	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด

4.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯ	จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชน	คาตัว๋เครื่อง
บิน	คาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ	และคาใชจายอื่นๆ	ที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได

5.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวา			ทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	

6.	กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เชน	Extra	Flight	และ	Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมด	เน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจาย
ในเที่ยวบินน้ันๆ


