
( 

 

 
 

วนัที� กาํหนดการ เช้า เที�ยง เยน็ โรงแรม 

� 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-นานกงิ-อู๋ซี  
(XW((( : �*.*,-�(.,-) 

X X � 
WISDOM  HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

: 
อู๋ซี-พระใหญ่หลงิซาน(รวมรถราง)-ร้านไข่มุก 
อู๋ซี-เซี�ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน 

 ถนนนานกิง 
� � � 

GREAT TANG HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

* 
สวนสนุกเซี�ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ 
(รวมค่าเข้าและรถไฟดิสนีย์ ไป-กลบั) 

� X X 
 GREAT TANG HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

K ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-เซี�ยงไฮ้-หังโจว 
ร้านผ้าไหม-ถนนโบราณเหอฝั�งเจีย � � � 

SHUNCHANG HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

, 
ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา 
หังโจว-นานกงิ-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
(XW((Q : :-.�--:*.:-) 

� � �  
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กรุณาเตรียมค่าทปิหัวหน้าทวัร์,ไกด์และคนขบัรถ จํานวน 1,- หยวน/คน ตลอดการเดินทาง 

 
� กาํหนดการเดินทาง เดอืนเมษายน-ตุลาคม :,W-  

วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-นานกงิ-อู๋ซี 
10.30 น. � คณะพร้อมกนัที�สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั[น 3 ประตูทางเข้าที� , เคาน์เตอร์ 

W สายการบิน NOK SCOOT เจา้หนา้ที�บริษทัฯคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึ'นเครื�อง 
�3.*, น. เหิรฟ้าสู่  เมืองนานกงิ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที�ยวบินที� XW888 �(ไม่รวมค่าอาหารบนเครื�องบิน) 
18.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานกิง เมืองนานกิง มณฑลเจียงซู ซึ� งเคยเป็นอดีตเมืองหลวงอยูช่่วงหนึ�ง

ในประวติัศาสตร์ของจีน เมืองที�มีประวติัเก่าแก่ยอ้นหลงัตั'งแต่สมยั 500 ปีก่อนคริสตกาล   ผา่นพิธี
การตรวจคนเขา้เมือง  จากนั'นนาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ * ชั�วโมง) ซึ� งไดรั้บการขนานนามวา่ “ เซี�ยงไฮ้
นอ้ย ” เนื�องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมที�มีทะเลสาบไท่หูลอ้มรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น = ใน > แห่ง
ทะเลสาบนํ' าจืดที�มีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ประวติัศาสตร์ยาวนานร่วมสามพนักว่าปีใน
ยคุราชวงศโ์จวและฉิน 

 �พกัที�  WISDOM  HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
วนัที�สอง อู๋ซี-พระใหญ่หลงิซาน(รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-อู๋ซี-เซี�ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน 
  ถนนนานกิง 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านสักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถราง)  ซึ� งประดิษฐานอยูที่�เขตเขามา้ริมทะเลสาบ
ไท่หู เป็นพระพุทธรูปทองสําริดที�มีความสูงถึง 88 เมตร หนกั 700 ตนั ปรางคย์ืนแลดูสง่างามและ
น่าเลื�อมใสยิ�ง เป็นพระยืนทองเหลืองที�ใหญ่ที�สุดในโลก  จากนั'นนาํท่านแวะ ร้านไข่มุก เลือกซื'อ
ครีมไข่มุกบาํรุงผวิ ที�ทาํจากไข่มุกนํ'าจืดที�เพาะเลี'ยงในทะเลสาบ    

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ลิ"มรสอาหารพเิศษ... ซี�โครงหมูอู๋ซี 
บ่าย  นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเซี�ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั�วโมง)    เมืองที�เต็มไปดว้ยอาคาร

สถาปัตยกรรมที�มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบบัยโุรป จน ไดรั้บขนานนามวา่เป็น “ นครปารีสแห่ง
ตะวนัออก ”   นาํท่านเดินทางสู่ร้าน นวดเท้า เพื�อสุขภาพ ผอ่นคลายความเมื�อยลา้ กบัยานวดขนาด
พิเศษสูตรเดียวไม่ซํ' าใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงั หรือที�รู้จกักนัดีในชื�อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศ
ในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ผพุอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้น นาํท่านสู่บริเวณ หาดไว่
ทาน ตั'งอยู่บนฝั�งตะวนัตกของแม่นํ' าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถึ้ง E กิโลเมตรเป็นเขต
สถาปัตยกรรมที�ไดชื้�อวา่ “พิพิธภณัฑ์สิ�งก่อสร้างหมื�นปีแห่งชาติจีน” ถือ เป็นสัญลกัษณ์ที�โดดเด่น
ของนครเซี�ยงไฮ ้  นาํท่านชอ้ปปิ' งยา่น ถนนนานกิง ศูนยก์ลางสําหรับการชอ้ปปิ' งที�คึกคกัมากที�สุด
ของนครเชี�ยงไอ ้รวมทั'งหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ชื�อดงักวา่ 10 หา้ง 

คํ�า  � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร ลิ"มรสอาหารพเิศษ...เสี�ยวหลงเปา 
  �พกัที� GREAT TANG HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 



( 

วนัที�สาม  สวนสนุกเซี�ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและรถไฟดิสนีย์ ไป-กลบั) 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  นาํท่านเขา้สู่ดินแดนแห่งความฝัน SHANGHAI DISNEYLAND เซี�ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ แห่งนี' เป็น

สวนสนุกแห่งที� G ของดิสนียแ์ลนด์ทั�วโลก มีขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของโลก รองจากดิสนียแ์ลนด์ใน
ออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนียแ์ลนด์แห่งที� 3 ในเอเชีย ตั'งอยูใ่นเขตฉวน
ซา ใกลก้บัแม่นํ' าหวงผู่ และสนามบินผู่ตง สวนสนุกเซี�ยงไฮดิ้สนียแ์ลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกง
ดิสนียแ์ลนดถึ์ง 3 เท่าเลยล่ะ ใชเ้วลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใชง้บทั'งสิ'นราว 5.5 พนัลา้นเหรียญ 
หรือราว 180,000 ลา้นบาท สวนสนุกแห่งนี' เป็นทรัพยสิ์นของดิสนียร้์อยละ 43 ที�เหลือเป็นของ ซั�ง
ไห่ เสิ�นตี'  กรุ๊ป กิจการรัฐวิสาหกิจจีน รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ที�อดัฉีดเงินสนับสนุนเพื�อช่วยกนั
แสวงหาผลกาํไรในอนาคต  ในสวนสนุกจะไฮไลตด์ว้ย Enchanted Storybook Castle ปราสาท
ดิสนียที์�ใหญ่ที�สุดในโลก และมีทั'งหมด 6 ธีมพาร์คดว้ยกนั ทั'ง Adventure Isle, Mickey Avenue, 
Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove และ Fantasyland มีสารพดัเครื�องเล่น
หวาดเสียว และแหล่งรวมความบนัเทิงที�น่าสนใจ  ในส่วนของโรงแรมจะมี The Shanghai 
Disneyland Hotel เป็นโรงแรมที�ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากศิลปะสมยัใหม่ที�มีกลิ�นอายของมนตร์ขลงั 
ดิสนีย ์และอีกโรงแรมชื�อ Toy Story Hotel ตกแต่งดว้ยของเล่นจากการ์ตูนดิสนียเ์รื�อง Toy Story ดู
น่ารักไม่แพก้นั ที� Disneytown ก็จะรวมแหล่งช้อปปิ' ง แหล่งทานอาหาร และความบนัเทิงต่างๆ 
อาทิ Walt Disney Grand Theatre โรงละครบรอดเวยแ์ห่งแรกของจีนที�เคยฉายเรื�อง Lion King 
ดา้นโซน Wishing Star Park ก็จะเป็นสวนพฤกษชาติสวยงามขนาด 40 เอเคอร์ มีทางเดินเลียบ
ทะเลสาบที�ส่องไฟกะพริบอยา่งเวอ่ร์วงั เหมาะกบัคนรักธรรมชาติ สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่ที�พกั 
อาหารเที�ยงและอาหารคํ�าอสิระตามอธัยาศัย เพื�อความสะดวกในการเที�ยวเครื�องเล่นของท่าน 
หมายเหตุ : เพื�อผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นสําคัญ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ|ในการเปลี�ยนแปลง
รายการเที�ยวดิสนีย์แลนด์ กรณีที�ตรงวันเสาร์หรืออาทิตย์ เนื�องจากจะมีนักท่องเที�ยวค่อนข้างมาก 
อาจทาํให้ไม่สามารถเล่นเครื�องเล่นได้ตามที�หวงัไว้  

   �พกัที� GREAT TANG HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 
วนัที�สี�   ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-เซี�ยงไฮ้-หังโจว-ร้านผ้าไหม-ถนนโบราณเหอฝั�งเจีย 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  นาํท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใตแ้ม่นํ'าหวงผู ่ลงไป >\ เมตร ในอุโมงคต์กแต่งดว้ยเเสงเลเซอร์  เป็นรูป

ต่าง ๆ ตื�นตาตื�นใจ  จากนั'นนาํท่านชม ร้านหยก ซึ� งเป็นเครื�องประดบันาํโชค ให้ท่านไดเ้ลือกซื'อ
เป็นของฝากลํ'าค่า 

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ * ชั�วโมง)  ซึ� งเป็นเมืองหลวงของมณฑล

เจ๋อเจียง มีความมั�งคั�งมากที�สุดแห่งหนึ�งเป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบนัศิลปะที�มีชื�อเสียง
แห่งหนึ�งของประเทศจีน ซึ� งในอดีตมีคาํเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า 
“บนฟ้ามีสวรรค ์บนดินมี ซู(โจว) หงั(โจว)”   นาํท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที�ขึ'นชื�อของประเทศของจีน 
ให้ท่านได้เลือกซื'อสินคา้ที�ทาํจากผา้ไหม เช่น  ผา้ห่ม   เสื' อผา้ รองเทา้  เป็นตน้ จากนั'นนาํท่าน
อิสระชอ้ปปิ' งที� ถนนโบราณเหอฟังเจี�ย ใหท้่านไดเ้ลือกซื'อของฝาก เช่น เสื'อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เป็นตน้ 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร ลิ"มรสอาหารพเิศษ...ไก่ขอทาน, หมูตงปอ 
 �พกัที� SHUNCHANG HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  



( 

วนัที�ห้า  ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-หังโจว-นานกงิ-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  นาํท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)  ชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบที�มีชื�อเสียงโด่งดงั

ไปทั�วโลก มีเนื'อที� 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยประมาณ 15 กิโลเมตร นํ' าลึกเฉลี�ย 1.5 เมตร 
ชมโคมไฟ 3 โคมทบัแสงในบึงนํ' าลึก (หมายเหตุ :หากกรุ๊ปออกเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ล่อง
ทะเลสาบซีหู ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ7ไม่ใช้เรือเหมา)  จากนั'นนาํท่านชม หมู่บ้านใบชา ซึ� งเป็นชา
เขียวที�มีชื�อที�สุดของประเทศจีน ใหท้่านไดชิ้มชา 

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  นาํท่านเดินทางกลบัสู่  เมืองนานกิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ * ชั�วโมง)  ซึ� งมีประวติัเก่าแก่

ยอ้นหลงัตั'งแต่สมยั >\\ ปีก่อนคริสตกาล เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรจีนช่วงศตวรรษที� _ – G 
คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า บริการอาหารชุด KFC ท่านละ ; ชุด 
:-.�- น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที�ยวบินที� XW((Q�(ไม่รวมค่าอาหารบนเครื�องบิน) 
:*.:- น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....� � � � � 
 
 

************ ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ ************ 
☺ ☺  ☺  ☺  ☺  ซื�อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  

 ( *** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั[งแต่ => ท่านขึ[นไป *** ) 
 
 
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีนทุกเมืองกําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า

พื[นเมืองให้  นักท่องเที�ยวทั�วไปได้รู้จัก คือ ร้านใบชา,ร้านนวดฝ่าเท้า(บัวหิมะ) , ร้านหยก ,ร้านไข่มุก
, ร้านผ้าไหม ซึ�งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับ
นักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ�งจะใช้เวลาร้านละ
ประมาณ K,-�- นาที ซื[อหรือไม่ซื[อขึ[นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ 
ทั[งสิ[น 

 
 
 

ข้อควรระวงั!!! ท่านใดที�ต้องออกตั�วภายในประเทศ (เครื�องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณา
สอบถามที�เจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั[ง 

 
 

**ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครั[ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจากทาง
บริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั** 

 



( 

 
 
 
 

นานกงิ อู๋ซี ดสีนีย์แลนด์ หังโจว 5 วนั 4 คนื 
กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  

: ท่านราคาท่านละ 
พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม  

ท่านละ 

วนัที�  05-09 / 27 เมษายน--� พฤษภาคม W-  �Q,999 บาท 4,,00  บาท 
วนัที�  �*-17 เมษายน W- (วนัสงกรานต์) 2Q,999 บาท 4,,00  บาท 
วนัที�  �(-:: พฤษภาคม W- �Q,999 บาท 4,,00  บาท 
วนัที�  :�-:, มิถุนายน W- �Q,999 บาท 4,,00  บาท 
วนัที�  -W-�- กนัยายน W- �W,999 บาท 4,,00  บาท 
วนัที�  :�-:, กนัยายน 60 �7,999 บาท 4,,00  บาท 
วนัที�  18-22 / 19-23 ตุลาคม 60  2Q,999 บาท 4,,00  บาท 

ราคาพเิศษ ไม่มีราคาเดก็ และไม่รับจอยแลนด์ 
 
หมายเหตุ :    ราคาทวัร์นี[  ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซึ�งราคาทวัร์ดังกล่าวอาจเปลี�ยนแปลงได้เนื�องจากสภาวะ

นํ[ามันโลกที�มีการปรับราคาสูงขึ[น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํ[ามันขึ[นในอนาคต ซึ�ง
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ|เกบ็ค่าภาษีนํ[ามันเพิ�มตามความเป็นจริง 

                         บริษทัขอสงวนสิทธิd ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั'งนี' ขึ'นอยู่กบัการเปลี�ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั'งนี' ขึ'นอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทที�ไม่คงที�และกรณีที�สายการบินมีการเรียกเก็บค่านํ' ามนั
เพิ�มเติมจากราคาที�กาํหนดไว)้ 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
☺ ค่าตัeวเครื�องบินชั'นทศันาจร ไป-กลบั ตามที�ระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
☺ ค่าวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปท่องเที�ยว ราคา 800 บาท  (ใช้แค่สําเนาหนังสือเดินทาง)  
 
 
 
 
 



( 

 
 
 
 

 
หมายเหตุ :  
• กรณีที�ไม่สามารถยื�นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที�ยวได้ หรือท่านมีความประสงค์จะยื�นวีซ่าเดี�ยว บริษัท ฯ ขอเก็บหนังสือ

เดินทางตัวจริง , รูปถ่ายรูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด �., X : นิ[ว พื[นหลังสีขาวเท่านั[น จํานวน : รุป และ
เอกสารที�ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ พร้อมชําระค่าส่วนต่างเพิ�ม ยื�นธรรมดา 4 วันทาํการ ชําระค่าส่วนต่างเพิ�ม    
700  บาท  / ยื�นด่วน 2 วันทาํการ ชําระค่าส่วนต่างเพิ�ม  ;,B50 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสือ
เดินทางไทยเท่านั"น)  
• ยกเว้นเส้นทางที�บินลงเทยีนสิน ใช้สําเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย : นิ[ว จํานวน 2 รูป  
• กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า �( ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทางที�บินลงปักกิ�ง / ปักกิ�ง+เซี�ยงไฮ้ (เที�ยว : เมือง) 

ต้องยื�นวซ่ีาเดี�ยวเท่านั[น 
☺ ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื�องดื�มทุกมื'อ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ นํ'าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกนัวนิาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ 
☺ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 

คุม้ครองผูเ้อาประกนัที�มีอายตุั'งแต่ = เดือนขึ'นไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง = เดือน ถึง => ปี และผูที้�มีอายุสูง
กวา่ g\ ปี ขึ'นไป ค่าชดเชยทั'งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึ� งหนึ�งของค่าชดเชยที�ระบุไวใ้นกรรม
ธรรม์ ทั'งนี' ย่อมอยู่ในข้อจาํกัดที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสาร
รับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื[อประกันการเดินทางเพื�อให้คลอบคลุมในเรื�องของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�เจ้าหน้าที�ของบริษัท ฯ ***ทั[งนี[อัตราเบี[ยประกันเริ�มต้นที� **- บาท 
ขึ[นอยู่กบัระยะเวลาการเดินทาง 

การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีที�เสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชื'อ, ไวรัส, ไส้เลื�อน, ไส้ติ�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้งกบั
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใต้
อาํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตาม
เงื�อนไขในกรมธรรม ์
อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
� ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
� ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
� ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
� ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 
� กรุณาเตรียมค่าทปิหัวหน้าทวัร์,ไกด์และคนขับรถ รวม �,- หยวน (เด็กชําระทปิเท่าผู้ใหญ่) 
� ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที�จ่าย * % ในกรณีที�ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที�ถูกต้อง จะต้องบวกค่า

ภาษีมูลค่าเพิ�ม และหัก ณ ที�จ่าย  จากยอดขายจริงทั[งหมดเท่านั[น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง 
ขอสงวนสิทธิ|ออกใบเสร็จที�ถูกให้กบับริษัททวัร์เท่านั[น 



( 

เงื�อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครั' งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั'งหมด ส่วนที�เหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  
2. เนื�องจากราคานี' เป็นราคาโปรโมชั�น ตัeวเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหนา้ตัeวเท่านั'น จึงไม่สามารถ

ยกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั'งสิ'น ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิd ในการคืนเงิน  ทั'งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทวัร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
4. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

วา่ท่านสละสิทธิd  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั'งสิ'น  และทางบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ[นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วนั 

5. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั'งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิd ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั'งสิ'น  

6. การยกเลิก 
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ'นไป  เกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริง 
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ'นไป  เกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริง 
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั  เกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริง 
6.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั  เกบ็ค่าใช้จ่ายทั[งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 W., ยกเว้นกรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที�มีการกา

รันตีค่ามัดจําที�พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน
มัดจํา หรือค่าทวัร์ ทั[งหมดเนื�องจากค่าตั�วเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั[นๆ 

หมายเหตุ 

=. จาํนวนผูเ้ดินทางขั'นตํ�าผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ'นไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
t. บริษทัฯ มีสิทธิd ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี'  เมื�อเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
_. รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
E. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ�ม เติมที�เกิดขึ'นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
>. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั'งสิ'นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าที�กรม
แรงงานทั'งจากไทย และต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
G. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั'งสิ'น แต่ทั'งนี'ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิd การจดัหานี'โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
g. ราคานี' คิดตามราคาตัeวเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตัeวเครื�องบินปรับสูงขึ'น บริษทัฯ สงวนสิทธิd ที�จะปรับราคาตัeว
เครื�องบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
u.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า G เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื�อ
ท่องเที�ยวเท่านั'น 
v. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั'งสิ'น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื'อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 



( 

=\. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั'งสิ'น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเที�ยวเอง 
==. เนื�องจากตัeวเครื�องบินเป็นตัeวราคาพิเศษ เมื�อออกตัeวไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม ตัeวเครื�องบินไม่สามารถนาํมาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได ้ 
=t. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั'งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั'งหมด 
13.ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตัeวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั' ง  มิฉะนั'นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั'งสิ'น 
เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณทีี�ท่านมีความประสงค์จะยื�นวซ่ีาเดี�ยว) 
1. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุด

ใดๆ ทั[งสิ[น ถ้าเกดิการชํารุด  เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด �., X : นิ[ว พื[นหลังสีขาวเท่านั[น ยิ[มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั[งใบหน้าและใบหูทั[งสอง

ข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื[อสีขาว เช่น เสื[อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื�องประดับ สร้อย 
ต่างหู เเว่นตาเเฟชั�น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน W เดือน : ใบ และต้องไม่ใช่สติ�กเกอร์ หรือรูปพริ[นจาก
คอมพวิเตอร์  

4. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า �( ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี[ 

5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่  / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   
>.=.= สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั[งนี[กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า W ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 

  >.=.t สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  >.=._ สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  >.=.E กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
5.2 เดินทางพร้อมญาติ   

>.t.= สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั[งนี[กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า W ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
>.t.t สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
>.t._ สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
>.t.E กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
>.t._ ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทาํที�เขตหรืออาํเภอเท่านั'น 

G.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาติ เดินทาง  ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี[ 
G.= ใบอนุญาติการทาํงาน ตวัจริงเท่านั'น ! ! ต่ออายกุารทาํงานแลว้ไม่ตํ�ากวา่ 3 – 6 เดือน 
G.t หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
6.3 สาํเนาตัeว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั'นตํ�า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีี�ทางบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
• หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั  จ่ายเพิ�ม 3,560 บาท  
• หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื�นๆ  จ่ายเพิ�ม  100  บาท 

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวซ่ีาให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที�ทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทํางาน
ในประเทศไทยเท่านั[น หากไม่ได้ทาํงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
1. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื�องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทูตจีน 



( 

2. สาํหรับผูที้�ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั'นก่อนการส่ง
เอกสารยื�นวซ่ีา 

3. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื�นวซ่ีา ดงันั'นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่ง
นอ้ย g วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

4. โปรดทาํความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยื�นวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือ
เปลี�ยนระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิd ของสถานทูต และบางครั' งบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

5. ผู้ที�ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาจีน ท่าน
จะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย t อาทิตย ์

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาํวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีังต่อไปนี[ 
• ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
• นาํรูปถ่ายเก่า ที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
• นาํรูปถ่ายที�มีววิดา้นหลงั ที�ถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวซ่ีา 
• นาํรูปถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที�พริ'นซ์จากคอมพิวเตอร์ 

(ต่างชาติฝรั�งเศสและประเทศยุโรปที�เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี�ยม สาธารณรัฐเช็ก 
เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั�งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อติาล ีลทิวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลต้า  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนด์เอสโทเนีย 

ไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 
 
 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี�ยนกฎเกณฑ์การยื�นวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลอืเกนิ W เดือน 
มิฉะนั[นบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
 



( 

 

 

 

 

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี[!!!! 
**เนื�องจากสถานทูตจีนมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี[** 

เอกสารที�ใช้ประกอบการยื�นขอวซ่ีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอยีดทั[งหมดให้ครบถ้วน เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ชื�อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME..................................................................SURNAME............................................................ 
สถานภาพ     � โสด � แต่งงาน           � หม้าย           � หย่า    
�  ไม่ได้จดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
...................................รหัสไปรษณย์ี....................... โทรศัพท์บ้าน...........................มือถือ......................................... 
ที�อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
......................................................................... รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้าน....................................... 
ชื�อสถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)................................................................................... 
ตําแหน่งงาน............................................................................................................................................................. 
ที�อยู่สถานที�ทาํงาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……… …………...….....…………………… 
..............................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถูกต้องที�สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่    � ไม่เคย    � เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื�อวนัที�.............. เดือน.........................ปี..................... ถึง วนัที�.......................เดือน.......................ปี........................ 
ภายใน � ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่    � ไม่เคย     � เคย  โปรดระบุ 
เมื�อวนัที�............... เดือน.........................ปี...........................  ถึง วนัที�................เดือน.......................ปี........................ 
รายชื�อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 



( 

หมายเหตุ 
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที�ทาํงาน  มอืถือ  บ้าน และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื�อใช้ในการขอยื�นวซ่ีา 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลัง  ทั[งนี[
เพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ที�นี[  (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  


