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น ัง่เรอืชมเมอืงโบราณจเูจยีเจีย่ว 
ยา่นซนิเทยีนตี-้ขึน้ตกึจนิเมา่-น ัง่รถไฟอโุมงคเ์ลเซอร ์

หาดไวท่าน-ถนนนานกงิลู-่ตกึสตารบ์คัส-์วดัหลงหวั 

พพิธิภณัฑเ์ซีย่งไฮ-้ถนนเถยีนจอืฝาง 

ตลาดรอ้ยปีเฉนิหวงเมีย่ว-ดสินยีท์าวนเ์ซีย่งไฮ ้
พกัเซีย่งไฮ ้3 คนื 
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XXราคาไม่รวมค่าวีซ่า 1,650 บาท / ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาทXX  

วนัแรก สนามบินสุวรรณภมิู  
23.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู10 เคาน์เตอร ์U สายการบินไช

น่า เซาท์เทิรน์ แอรไ์ลน์ (CZ) โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก (สายการ
บินก าหนดให้โหลดสมัภาระใต้ท้องเคร่ืองได้น ้าหนัก 23 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบเท่านัน้) 

วนัท่ีสอง เซ่ียงไฮ้-นัง่เรือชมเมืองโบราณจเูจียเจ่ียว-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนต้ี 
02.30 น. เหนิฟ้าสูเ่มืองเซ่ียงไฮ้ โดยเท่ียวบินท่ี CZ 8320 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
06.50 น. เดนิทางถงึสนามบินผู่ตง เมืองเซ่ียงไฮ้ มหานครเซีย่งไฮค้อืเมอืงทีเ่จรญิทีสุ่ดในประเทศจนี ทีไ่ดร้บัการ

ขนานนามว่า “นครปารสีแห่งตะวนัออก” ตัง้อยูบ่นฝ ัง่แมน่ ้าหวงัผู่เสน้เลอืดทีห่ล่อเลีย้งมหานครเมอืงนี้และมี
ความยาวถงึ 80 กม. เป็นเมอืงศูนยก์ลางความเจรญิในดา้นต่างๆ ของภมูภิาค ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ การค้า 
การเงนิ การลงทุน รวมถงึดา้นแฟชัน่ และการท่องเทีย่ว เซีย่งไฮจ้งึนับเป็นความภาคภมูใิจของชาวจนี เป็น
สญัลกัษณ์ของจนียคุใหมใ่นดา้นความกา้วหน้าและความทนัสมยั ยงัเป็นศูนยก์ลางการคา้ เมอืงท่า และเป็น
เมอืงขนาดใหญ่ทีสุ่ดของจนี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

เช้า รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดนิทางสู่เมืองโบราณจเูจียเจ่ียว มฉีายาว่าเวนชิตะวนัออกแห่งเมอืงเซีย่งไฮ ้ เป็นอกีหนึ่งย่านเก่า
รมิน ้าทีม่ชีื่อเสยีงในเซี่ยงไฮ ้ เมอืงโบราณจเูจยีเจีย่วมพีืน้ทีท่ ัง้หมด 47 ตารางกโิลเมตร มปีระวตัศิาสตร์
ยาวนานกว่า 1700 ปี ซึง่พืน้ทีท่ ัง้หมดไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ี จดุเด่นขอเมอืงโบราณแห่งนี้คอืพืน้ที่
ดา้นในนัน้มแีมน่ ้าหลากหลายสายเชื่อมโยงไปยงัพืน้ทีต่่างๆ โดยรอบ ท าใหม้บีรรยากาศทีส่วยงามและร่มรื่น 
น าทุกท่านล่องเรือชมวิวบ้านเรือนเก่าแก่ริมน ้า ในอดตีเป็นชุมชนทีม่ผีูค้นประกอบอาชพีคา้ขาย ทอผา้ 
และขายขา้ว ซึง่รา้นคา้และอาคารส่วนใหญ่ยงัคงไดร้บัการอนุรกัษ์เอาไวเ้ป็นอย่างดจีนถงึปจัจบุนั พืน้ที่
ภายในเมอืงโบราณจเูจยีเจีย่วมทีัง้วดั รา้นคา้ รา้นอาหาร และจดุท่องเทีย่วทีน่่าสนใจหลายแห่ง เช่น สะพาน
ฝางเชงิ สะพานหนิขนาดใหญ่ความยาว 72 เมตร สวนเขอซื่อ และวดัหยวนจนิ 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 แวะชมผลติภณัฑท์ีท่ าจากผ้าไหมจีนทีม่ชีื่อเสยีงโดยเฉพาะผา้ห่มไหมทีห่่มอุ่นในหน้าหนาว และเยน็สบาย

ในหน้ารอ้น รวมถงึผลติภณัฑท์ีท่ าจากผา้ไหมต่างๆ มากมาย ทัง้เสือ้ผา้ ผา้พนัคอ 
 น าท่านสู่ย่านซินเทียนต้ี เป็นย่านท่องเทีย่วทีม่บีรรยากาศรม่รืน่ มกีลิน่อายของวฒันธรรมจนีและวฒันธรรม

ตะวนัตกเขา้ดว้ยกนั ภายในยา่นน้ีเตม็ไปดว้ยรา้นอาหารเก๋ๆ มากมาย ทีข่ายทัง้อาหารจนีและอาหารชาติ
อื่นๆ และยงัมโีต๊ะนัง่ทานดา้นนอกเหมอืนกบัรา้นอาหารในยโุรป และยงัมรีา้นคา้และรา้นแบรนดเ์นมต่างๆ 
มาเปิดในย่านนี้ จนเป็นอกีหนึ่งย่านชอ้ปป้ิงยอดนิยมอกีดว้ย ในอดตีบรเิวณยา่นซนิเทยีนตีเ้คยเป็นยา่นทีอ่ยู่
อาศยัของชาวเซีย่งไฮ ้ จงึเตม็ไปดว้ยบา้นทีถู่กสรา้งจากอฐิบลอ็กแบบฝรัง่ สถาปตัยกรรมผสมผสานแบบน้ีมี
ชื่อว่า ฉือคู่เหมนิ (Shikumen) มคีวามหมายว่าประตูหนิ เป็นสไตลข์องตกึแถว 2-3 ชัน้ทีผ่สมผสานสไตล์
ตะวนัตกและตะวนัออก จดุเด่นคอืการใชอ้ฐิเรยีงกนัเป็นแถว เริม่ตน้ตัง้แต่ช่วงกลางของปี ค.ศ. 1860 จน
ไดร้บัความนิยมและเป็นสญัลกัษณ์ของทีบ่่งบอกถงึความเป็นเซีย่งไฮ้ 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร น าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั  
พกัท่ี SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า 4*  

วนัท่ีสาม ร้านนวด-ขึ้นตึกจินเม่า-นัง่รถไฟอโุมงคเ์ลเซอร-์หาดไว่ทาน-ถนนนานกิงลู่-ตึกสตารบ์คั 
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เช้า รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านชมศนูยส์มุนไพรจีน ท่านจะไดร้บัฟงัการบรรยายถงึสรรพคุณของสมนุไพรจนี และรบัการบรกิาร
นวดฝ่าเท้าเพื่อเป็นการผ่อนคลาย  
น าท่านขึ้นตึกจิเม่า JINMAO TOWER ชัน้ท่ี 88 ชมทศันียภาพรอบเมอืงเซีย่งไฮ ้ เป็นตกึระฟ้าออกแบบ
โดยสถาปนิกอเมรกินั เอเดรยีน สมธิ ใน สคดิมอร์, โอวงิส ์ แอนด ์ เมอรร์ลิล ์ เคยมคีวามสงูเป็นอนัดบัที ่ 5 
ของโลกจากความสงูหลงัคา และอนัดบัที ่ 7 ของโลกเมือ่วดัรวมถงึยอดสงูสุดโดยมคีวามสงู 421 เมตร หรอื 
1,380 ฟุต และมทีัง้หมด 88 ชัน้ พืน้ทีร่วมกว่า 278,707 ตารางเมตร โดยใชเ้ป็นส านกังาน และโรงแรมเซีย่ง
ไฮแ้กรนดไ์ฮแอท 
น าท่านนัง่รถไฟลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์ เป็นอุโมงคล์อดแมน่ ้าสายแรกในประเทศจนี เพื่อขา้มไปยงัฝ ัง่ตรงขา้ม
ใชเ้วลาประมาณ 5 นาท ี ภายในอุโมงคต์กแต่งดว้ยเเสงเลเซอรเ์ป็นรปูต่างๆ สรา้งความตื่นตาตื่นใจใหก้บัผู้
นัง่รถไฟอุโมงคเ์ลเซอรแ์ห่งนี้ มคีวามลกึลงไปจากพืน้แมน่ ้า 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร สรา้งเสรจ็เมือ่
ปี ค.ศ. 2000  
จากนัน้น าท่านสู่หาดไว่ทาน หรือเดอะบนัด ์ (The Bund) ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแต่อยา่งใด แต่
เป็นย่านถนนรมิแมน่ ้าหวงผู่ฝ ัง่ตะวนัตกซึง่อยูใ่นย่านเมอืงเก่า มหานครเซีย่งไฮแ้บ่งเป็นเขตเมอืงเก่าและเขต
เมอืงใหม ่ ฝ ัง่เมอืงเก่าเรยีกว่าฝ ัง่ผู่ซี ่ (Puxi) และฝ ัง่เมอืงใหมเ่รยีกว่าฝ ัง่ผู่ตง (Pudong) มแีม่น ้าหวงผู่แบ่ง
เมอืงเซีย่งไฮอ้อกเป็นสองฝ ัง่ และบรรยากาศของสองฝ ัง่แมน่ ้ากแ็ตกต่างกนัอย่างชดัเจน หาดไว่ทานเป็น
สถานทีท่ีม่ชี ื่อเสยีงทีสุ่ดของเซีย่งไฮ ้นับตัง้แต่อดตีกาลจนถงึปจัจบุนั ตัง้อยูบ่นถนนจงซานรมิแม่น ้าทีม่คีวาม
ยาว 1.5 กโิลเมตร เลาะไปตามรมิแม่น ้าหวงผู่เป็นยา่นอาคารสไตลย์โุรปทีม่คีวามงดงามเก่าแก่กว่ารอ้ย
ปี และในปจัจบุนักใ็ชเ้ป็นโรงแรม ทีท่ าการธนาคารแห่งชาต ิ รวมไปถงึยงัเป็นทีท่ าการกงสุลไทย หาดไว่ทาน
เคยเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรท์ีโ่ด่งดงัเรือ่ง "เจา้พ่อเซีย่งไฮ"้ ถ่ายทอดเรือ่งราวของเจา้พ่อเซีย่งไฮ้ ที่
เกดิขึน้ในยคุทีเ่มอืงเซีย่งไฮเ้ตม็ไปดว้ยเจา้พ่อหลายแก๊งแยง่ชงิอ านาจกนัใหวุ้่นวายไปหมด หาดไว่ทานจงึมี
ชื่อทีรู่จ้กัในหมู่นกัท่องเทีย่วชาวไทยว่า "หาดเจา้พ่อเซีย่งไฮ"้ และทุกท่านจะสามารถมองเหน็ววิของหอ
ไขม่กุ อยูฝ่ ัง่ตรงขา้มซึง่เป็นสญัลกัษณ์อนัโดดเด่นของเมอืงเซีย่งไฮ ้อสิระใหทุ้กท่านถ่ายภาพตามอธัยาศยั  

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ...เส่ียวหลงเปา 
อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัที่ถนนนานกิง ถนนคนเดนิทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงเซีย่งไฮ ้ สองขา้งทางจะมรีา้นคา้
จ าหน่ายสนิคา้ต่างๆ มากมาย ทัง้แบรนดห์รอูยา่งกุชชี ่(Gucci) หลุยส ์วติตอง (Louis Vuitton) รวมไปถงึแบ
รนดแ์ฟชัน่อกีหลากหลายใหไ้ดเ้ลอืกซือ้  
น าท่านสู่ตึกสตารบ์คัส ์ (Starbucks Reserve Roastery Shanghai) สาขาใหญ่ทีสุ่ดในโลก ณ มหานคร
เซีย่งไฮ ้ อยูบ่นอาคาร 2 ชัน้ พืน้ทีก่ว่า 2,700 ตารางเมตร มพีนกังานกว่า 400 คน ใหญ่กว่าสาขาปกตถิงึ 
300 เท่า ดา้นบนของรา้นตกแต่งดว้ยแผ่นไมร้ปูหกเหลีย่ม ดว้ยงานแฮนดเ์มดจ านวน 10,000 แผ่น ชมถงัคัว่
กาแฟทองเหลอืงขนาด 40 ตนั สงูเท่าตกึ 2 ชัน้ ประดบัประดาดว้ยแผ่นตราประทบัแบบจนีโบราณมากกว่า 
1,000 แผ่น มบีารจ์บิกาแฟทีย่าวทีสุ่ดในโลกทีย่าวถงึ 88 ฟุต มเีครือ่งดื่มมากกว่า 100 ชนิด และพบกบั
เทคโนโลยทีีท่นัสมยั เทคโนโลย ี AR (Augmented Reality การผสานโลกความเป็นจรงิเขา้กบัโลกเสมอืน) 
ส่องมอืถอืไปตรงไหนกจ็ะมขีอ้มลูออกมา สรา้งความสนุกสนานใหก้บัลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารอกีดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร น าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั  
พกัท่ี SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า 4*  

วนัท่ีส่ี ร้านหยก-วดัหลงหวั-พิพิธภณัฑเ์ซ่ียงไฮ้-ถนนเถียนจือฝาง-ตลาดร้อยปีเฉินหวงเม่ียว 
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เช้า รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านแวะร้านหยก ชมทีม่คีุณภาพและมชีื่อเสยีงของประเทศจนี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ก าไรหยก แหวนหยก 
หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่ชีื่อเสยีง 
น าท่านเดนิทางสู่วดัหลงหวัซ่ือ วดัโบราณแห่งมหานครเซีย่งไฮ้ เป็นวดัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดตัง้อยูท่างตอนใตข้อง
มหานครเซีย่งไฮ ้ ประวตัขิองวดัความเป็นมาของวดัตอ้งเล่ายอ้นกลบัไปในสมยัสามก๊ก เมือ่ปี 242 ซุนกวน
ตอ้งการสรา้งวดัแห่งนี้ขึน้เพื่ออุทศิใหก้บัมารดาผูล้่วงลบั จงึเกดิเป็นวดัขึน้ครัง้แรกโดยในตอนนัน้ใชช้ื่อวดัว่า 
“วดัเซยีนซื่อ” แต่ต่อมาไดจ้งึไดเ้ปลีย่นเป็นหลงหวัซื่อ ภายในวดัมวีหิารเจด็หลงัตัง้อยูบ่นพืน้ทีก่วา้งขวาง
ทีสุ่ดในบรรดาวดัของนครเซีย่งไฮ ้ วหิารแต่ละหลงัมรีปูป ัน้พระพุทธรปูและเทพผูพ้ทิกัษ์ประดษิฐานอยูใ่ห้
ผูค้นไดเ้ขา้มากราบไหวข้อพร อาท ิ ในวหิารใหญ่มพีระศรศีากยมุน ี วหิารพระเมตไตรย หรอืวหิารเจา้แม่
กวนอมิ ทีม่อีงคเ์จา้แมก่วนอมิพนักร รายลอ้มดว้ยพระพุทธรปูสทีอง 500 องค ์
น าท่านชมพิพิธภณัฑเ์ซ่ียงไฮ้ ทีก่่อตัง้มาตัง้แต่ ปี ค.ศ. 1952 และมาสรา้งใหมอ่กีครัง้ในปี ค.ศ. 1994 ดว้ย
งบประมาณถงึ 700 เหรยีญสหรฐั เพื่อเกบ็รวบรวมเรือ่งราวของจนี ตลอดจนทรพัยส์มบตัอินัประเมนิค่ามไิด ้
ทีย่งัหลงเหลอือยูใ่หช้มเป็นบุญตาพพิธิภณัฑน์ี้แบ่งออกเป็น 11 หอ้งแสดงศลิปะ และ 3 หอ้งจดันิทรรศการ 
ในแต่ะละหอ้งศลิปะจะจดัแสดงศลิปะหลกัๆของจนี ไดแ้ก่ เครื่องทองเหลอืงโบราณ เครือ่งเซรามคิโบราณ
งานวาด งานเขยีนลายมอื งานแกะสลกัโบราณ เครื่องหยกโบราณ เหรยีญ เครือ่งแต่งบา้นทีใ่ชใ้นสมยั
ราชวงศห์มงิ และ ชงิ ตราประทบั รวมถงึศลิปะโบราณของชนชาตต่ิางๆ ทีอ่าศยัในจนี 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ...ขาหมรู า่รวย 
น าท่านสู่ถนนเถียนจือฝาง ถนนสายฮปิสเตอรใ์นเซีย่งไฮ ้ เป็นย่านทีเ่ตม็ไปดว้ยตรอกซอยเลก็ๆ อาคาร
บา้นแถวนี้เป็นสไตลย์โุรปผสมกบัสไตลจ์นี ภายในเป็นรา้นคา้ขายของแบรนดท์อ้งถิน่ ทัง้ของใชแ้ละของที่
ระลกึจากเซีย่งไฮ ้นอกจากนัน้ยงัมคีาเฟ่และรา้นอาหาร อสิระทุกท่านตามอธัยาศยั  
น าท่านเดนิทางสู่ตลาดเฉินหวงเมี่ยว หรือตลาดร้อยปี เดมิเป็นทีต่ ัง้ของวดัเฉิงหวงเมีย่ว เป็น
สวนสาธารณะใจกลางเมอืง ช่วยสรา้งเมอืงใหน่้าอยู ่ ลดความตงึเครยีดของชวีติเมอืงไดด้ ี  อาคารบา้นเรอืน
บรเิวณน้ีเป็นสถาปตัยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์มงิและชงิ สสีนัรา้นคา้ต่างๆ ทีต่กแต่งสไตลส์ถาปตัยกรรม
แบบโบราณจนี โทนสเีขม้แดงคลาสคิโบราณ และโคมสแีดง ทัง้รา้นขายอาหาร รา้นขนมพืน้เมอืง ของที่
ระลกึต่างๆ มากมาย ถอืเป็นตลาดนดัขนาดใหญ่ทีน่อกจะท าใหท้่านไดข้องทีถู่กใจแลว้และยงัไดอ้ิม่เอมกบั
บรรยากาศความสวยงามอกี อสิระใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร น าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั  
พกัท่ี SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า 4*  

วนัท่ีห้า ดิสนียท์าวน์-เซ่ียงไฮ้-กรงุเทพฯ 
เช้า รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเดนิทางสู่ดิสนียท์าวน์ Disney Town ตัง้อยูท่างทศิตะวนัตกของสวนสนุกดสินียแ์ลนดเ์ซีย่งไฮ้ 

อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ทีย่วชม เพลดิเพลนิเดนิเล่นถ่ายรปูตามอธัยาศยั ซึง่มพีืน้ทีบ่รเิวณกวา้งมาก มที่าเรอื
เลก็ๆ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ รา้นอาหารทัง้อาหารจนี ญีปุ่น่ เอเซยีและอาหารนานานชาต ิและรา้นคา้แบ
รนดต่์างๆ  เช่น New balance, Samsonite, SHEL’TTER, LEGO, Crocs, innisfree, Hot Toys (สนิคา้จาก 
Marvel และ Star Wars) บรเิวณลานตรงกลางในวนัอากาศดจีะมกีารบรรเลงเพลงเป็นการแสดงจากแค
สเตอรข์องดสินียโ์ดยใชเ้ครื่องดนตรจีนีทัง้หมด น่าสนใจมาก 
***อิสระอาหารกลางวนั และเยน็ตามอธัยาศยั*** 
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 ***เลือกซ้ือเพ่ิมบตัรเข้าดิสนียแ์ลนดเ์ซ่ียงไฮ้ จ่ายเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท 
 กรณุาตรงต่อเวลานดัหมาย สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 
21.15 น.  เดนิทางโดยสายการบินไชน่า เซาทเ์ทิรน์ แอรไ์ลน์ (CZ) เท่ียวบินท่ี CZ 8319 (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
00.55 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ 

 

อตัราค่าบริการXXไม่รวมค่าวีซ่า 1,650 บาท / ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาทXX 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ ไม่เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

13-17 พ.ย. 7,999 7,999 7,999 3,500 
27 พ.ย.-1 ธ.ค. 8,999 8,999 8,999 3,500 
11-15 ธ.ค. 8,999 8,999 8,999 3,500 
1-5 ม.ค. 63 9,999 9,999 9,999 3,500 
15-19 ม.ค. 63 7,999 7,999 7,999 3,500 

29 ม.ค.-2 ก.พ. 63 8,999 8,999 8,999 3,500 
12-16 ก.พ. 63 8,999 8,999 8,999 3,500 

26 ก.พ.-1 มี.ค. 63 8,999 8,999 8,999 3,500 
11-15 มี.ค. 63 9,999 9,999 9,999 3,500 

 

ลกูค้าท่ีเคยเดินทางไปประเทศดงัต่อไปน้ีจะต้องย่ืนวีซ่าเด่ียวเท่านัน้!! 
(นับตัง้แต่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นมา) 

อิสราเอล / อฟักานิสกาถน / ปากีสถาน / อซุเบกิสถาน / ทาจิกิสถาน / เติรก์เมนิสถาน 
อิหร่าน / อิรกั / ตรุกี / อียิปต ์/ ซาอดีุอาระเบีย / ซีเรีย / เลบานอน / จอรแ์ดน / อินเดีย / ศรีลงักา 
ลิเบีย / ซูดาน / แอลจีเรีย / ไนจีเรีย / คาซคัสถาน / โซมาเรีย / เยเมน / โอมาน / รฐัปาเลสไตน์ 

 
อตัราน้ีรวม 
ค่าตัว๋เครือ่งบนิ และภาษนี ้ามนั กรุงเทพฯ–เซีย่งไฮ-้กรงุเทพฯ (ตัว๋กรุป๊) / ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง 
/ ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรายการ / ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ (กรณพีกั 3 ท่าน ท่านที ่3 เป็นเตยีงเสรมิ) 
/ ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางท่านละ 23 กโิลกรมั (สายการบนิก าหนดใหโ้หลดสมัภาระใตท้อ้งเครือ่งไดท้่านละ 1 ใบ
เท่านัน้) / ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ / ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 
บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มคัคุเทศก์บรกิารตลอดการเดนิทาง 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
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XXค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจ่ายทปิ 2,000 บาท/ท่าน*** (จ่ายท่ีสนามบิน) 
XXทปิหวัหน้าทวัรข์ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้ 
XXค่าวซี่า 1,650 บาท เป็นวซี่าเขา้เมอืงจนีแบบกรุป๊ เฉพาะพาสไทยเท่านัน้ (จ่ายพร้อมค่าทวัร)์ 
พาสต่างชาตกิรณุาสอบถามก่อนท าการจองทวัร ์ (กรณีวซี่ากรุ๊ปยกเลกิ หรอืตม.แจง้ปิดด่านวซี่ากรุป๊ ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตามจะตอ้งจา่ยเพิม่ค่าวซี่าเดีย่วทีจ่ะตอ้งยืน่จากเมอืงไทยเพิม่อกีท่านละ 1,650 บาท ใชเ้วลายืน่ 4 วนัท าการ) 
ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ / ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้น
รายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนกัเกนิ 23 กก. / ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี 
โทรศพัท ์ค่ามนิิบาร ์ฯลฯ / ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และกรุณาแจง้ล่วงหน้าตัง้แต่ท าการจองกรณี
ตอ้งการใบก ากบัภาษ ี/ ค่าภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 
 

ลกูค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอรต์จะต้องจ่ายค่าวีซ่ากรุป๊ปกติ เน่ืองจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชัน่ 
กรณุาแจ้งทางบริษทัฯ ตอนท าการจองทวัรถ้์ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอรต์ 

ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผา่นด่านในการเข้าเมืองจีน 
เน่ืองจากเป็นข้อก าหนดของทางตม. บริษทัฯ ทวัรไ์ม่สามารถย่ืนเป็นวีซ่ากรุป๊ให้ได้ 

ถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอรต์ 
กรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ทางลกูค้าจะต้องเป็นผูร้บัผิดชอบเองทัง้หมด 

 
เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งส าเนาพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 21 วนั 

ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือคืนเงินทกุกรณี เน่ืองจากเป็นราคาทวัรโ์ปรโมชัน่ 
 
เอกสารท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่ากรุป๊ 
1. สแกนสหีน้าแรกของหนงัสอืเดนิทาง (หน้าทีม่รีปูและรายละเอยีด ตามตวัอยา่ง) 
2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งทีม่อีายุจนถงึวนัเดนิทางไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน 
มหีน้าว่างส าหรบัประทบัตราอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็ 
 
***เง่ือนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ
ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลูกค้า 
 
**รายการน้ีจะเข้าร้านรฐับาลจีน เพ่ือโปรโมทการท่องเท่ียว แต่ละร้านใช้เวลาในการน าเสนอประมาณ 1-1.30 
ชัว่โมง*** เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ เม่ือท่านเดินทางไปกบัคณะแล้ว ขอความกรณุาให้ท่านตามคณะท่องเท่ียว
ตามรายการ ซ่ึงอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการท่ีจะไม่ท่องเท่ียวตามรายการ
ในแต่ละวนั ทางบริษทัฯ ขอความกรณุาให้ท่านช าระเงินเพ่ิม 2,000 บาท ต่อวนัต่อท่านเน่ืองจากราคาทวัร ์เป็น

ราคาพิเศษซ่ึงได้รบัการสนับสนุนจากการท่องเท่ียวปักก่ิง และร้านค้าต่างๆ 
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เง่ือนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 31 วนั   / คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริง 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 16-30วนั  / เกบ็ค่าใชจ้่าย 5,000-10,000 บาท แลว้แต่กรณี 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-15 วนั  / เกบ็ค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 
 
หมายเหตุ 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบ
ของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 

2. เนื่องจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี ้ามนัขึน้ใน
อนาคต ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษนี ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษิทัยงัไมไ่ดร้วม
ภาษนี ้ามนัใหมท่ีอ่าจจะเกดิขึน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูก
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่่าในกรณใีดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณี 

4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อน
การเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน 

5. การไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่า
ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย  

6. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบั
ทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ 

7. การท่องเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
ดงักล่าว  คอืรา้นหยก รา้นบวัหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นหยก รา้นไข่มกุ รา้นนวดเทา้ รา้นผเีซีย๊ะ รา้นชา หาก
ท่านใดไมเ่ขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัรเ์พิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไข
ดงักล่าวแลว้ 

 
โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนเปล่ียนกฎในการย่ืนวีซ่าจีนบ่อยครัง้การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ซ่ึงบางครัง้บริษทัทวัรไ์ม่ทราบล่วงหน้า 
 
กรณีย่ืนวีซ่าเด่ียว เอกสารท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าส าหรบัหนังสืถอเดินทางไทย***ใช้เวลาย่ืน 4 วนัท าการ*** 

1. หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน 
หมายเหต ุ: หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ช ารดุใดๆ ทัง้ส้ิน ถ้าเกิดการช ารดุ เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า-ออก
เมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  
2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีน้าว่าง ส าหรบัประทบัตราวซี่าและตราเขา้-ออก อยา่งน้อย2 หน้าเตม็   
3. รปูถ่ายหน้าตรงถ่ายจากรา้นถ่ายรปูจ านวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาวเท่านัน้ 
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ข้อห้าม: หา้มแมค็รปู, หา้มรปูเป็นรอย, หา้มเป้ือน, หา้มยิม้, หา้มใส่เสือ้สอ่ีอนและ
สขีาว (หา้มใส่เสือ้คอกวา้งแขนกุดซทีรลูกูไมส้ายเดีย่วชุดราชการชุดยนูิฟอรม์ชุด
ท างานชุดนกัเรยีนนกัศกึษา), หา้มใส่แวนตาสดี าหรอืกรอบแว่นสดี า, หา้มสวมใส่
เครือ่งประดบัทุกชนิดเช่นต่างหสูรอ้ยกิป๊ตดิผมคาดผมเขม็กลดั เป็นตน้ 
รปูตอ้งเหน็คิว้และใบหทูัง้ 2 ขา้งชดัเจนหา้มผมปิดหน้า 
รปูตอ้งอดัดว้ยกระดาษสโีกดกั หรอืฟูจเิท่านัน้และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอรห์รอืรปูพ
ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
รปูใหมถ่่ายมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 
 
***ท่านทีป่ระสงคใ์ชร้ปูถ่ายขา้ราชการในการยื่นวซี่ากรุณาเตรยีมหนงัสอืรบัรองตน้สงักดัจดัมาพรอ้มกบัการส่ง
หนงัสอืเดนิทาง 
***ท่านทีป่ระสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าจนี ท่าน
จะตอ้งรบัผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษิทัฯไมท่ราบกฎกตกิาในรายละเอยีด
การยกเวน้วซี่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้ง
ตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งน้อย 2 อาทติย ์
 

กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปีเดินทางใช้เอกสารเพ่ิมเติม จากข้อ 1-3 ดงัน้ี 
เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่ 
1. ส าเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ทัง้น้ีกรณีเดก็อายตุ า่กว่า 6 ปี ต้องใช้สติูบตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 
2. ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม ่ 
3. ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม ่ 
4. กรณชีื่อไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชื่อ 
เดินทางพร้อมญาติ 
1. ส าเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ทัง้น้ีกรณีเดก็อายตุ า่กว่า 6 ปี ต้องใช้สติูบตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 
2. ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม ่ 
3. ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม ่ 
4. กรณชีื่อไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชื่อ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม ่ไปท าทีเ่ขตหรอือ าเภอเท่านัน้ 
 
กรณีผู้เดินทางท่ีช่ือเป็นชาย แต่รปูร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพ่ิมเติม จากข้อ 1-3 ดงัน้ี 
1.หนงัสอืรบัรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจรงิเท่านัน้  
2. หนงัสอืชีแ้จงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิเท่านัน้ 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปจัจุบนั ขัน้ต ่า 100,000 บาท 
4. ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้น 
***ตอ้งไปแสดงตวัต่อหน้าผูร้บัยื่นวซี่าทีศู่นยย์ืน่วซี่าจนีในวนัยื่นวซี่า*** 
 
กรณีย่ืนด่วน2 วนัจ่ายเพ่ิม 1,500 บาท 
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ยกเว้นต่างชาตฝิรัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีย่ม สาธารณรฐัเชก็
เดนมารก์ ฟินแลนด ์ ฝรัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ี ไอซแ์ลนด ์ อติาลลีทิวัเนียลตัเวยีลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์
โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกสสโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย***ไม่สามารถย่ืนด่วนได้*** 
 
กรณีหนังสือเดินทางต่างชาติ 
หนงัสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 5,500 บาท / หนงัสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิื่นๆ กรณุาสอบถามเพิม่เตมิ 
 
เอกสารท่ีต้องใช้ส าหรบัต่างชาติ 

1. หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน 
หมายเหต ุ: หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ช ารดุใดๆ ทัง้ส้ิน ถ้าเกิดการช ารดุ เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า-ออก
เมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีน้าว่าง ส าหรบัประทบัตราวซี่าและตราเขา้-ออก อยา่งน้อย2 หน้าเตม็   
3. รปูถ่ายหน้าตรง ถ่ายจากรา้นถ่ายรปูจ านวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาวเท่านัน้ 
4. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยตวัจรงิเท่านัน้ ต่ออายกุารท างานแลว้ไมต่ ่ากว่า 3 – 6 เดอืน หากไม่ได้

ท างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
5. หนงัสอืรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทบัและลายเซน็ 
6. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปจัจบุนั ขัน้ต ่า 100,000 บาท 
7. กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรส 

 
กรอกสารท่ีใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 
**กรณุาระบรุายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหน้าพาสปอรต์)   
( MISS./ MRS./ MR.) NAME................................................................SURNAME.................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน          ○ หมา้ย          ○ หยา่   
○ ○ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชื่อคู่สมรส
.....................................................................................................  
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
รหสัไปรษณีย.์................................. โทรศพัทบ์า้น..............................................มอืถอื................................................. 
ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณไีมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
รหสัไปรษณีย ์.....................................................โทรศพัทบ์า้น.......................................................... 
ชื่อสถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)......................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน  / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) .................................................................................... 
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....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
รหสัไปรษณีย ์...........................................................โทร..................................................................  
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเชค็ขอ้มลู
โดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่  ○ ไมเ่คย    ○ เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมือ่วนัที.่............. เดอืน............................ปี...................  ถงึ วนัที.่............เดอืน.............................ปี..................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรอืไม ่  ○ ไมเ่คย   ○ เคย  โปรดระบุ  
เมือ่วนัที.่............. เดอืน.............................ปี.................  ถงึ วนัที.่.............เดอืน.............................ปี...................... 
รายชื่อบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME................................................................................. 
RELATION............................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME................................................................................. 
RELATION............................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
**   กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
**   ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเกบ็เอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้่านเกดิความไมส่ะดวก
ภายหลงั  ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ี้  (โปรดท าตามระเบยีบอย่างเครง่ครดั) 


