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CODE XW-S22: เซีย่งไฮ ้ดสินีย่แ์ลนด ์5วนั3คนื 
 

💚 เซีย่งไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์สวนสนุกใหญอ่นัดบั 2 ของโลก  

💚 ชมววิเมอืงเซีย่งไฮ ้ตกึจนิเมา่ หาดไวท่าน สถานทีส่ดุโรแมนตดิ  

💚 ทอ่งโลกไซเบอรอ์โุมงเลเซอร ์ลอ่งเรอืชมเมอืงโบราณจูเจยีเจีย่ว  

💚 ถา่ยรปูเช็คอนิสดุฮปิ ตกึสตารบ์คัสาขาใหญท่ีส่ดุในโลก 

💚 ชอ้ปป้ิงยา่นซนิเทยีนตี ้แหลง่สดุฮปิของคนอนิเทรนด ์

  เมนูพเิศษ: กุง้มงักร+เสีย่วหลงเปา+ขาหมูร า่รวย 

            พกัหรโูรงแรมระดบั 4 ดาว บนิตรงโดยสายการบนิ NOK SCOOT 

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท 
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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

อาย ุ1-18 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

25 ก.พ.-1 ม.ีค.62 9,888 12,888 3,500 25 

27 ก.พ.-3 ม.ีค.62 9,888 12,888 3,500 25 
2-6 ม.ีค.62 9,888

 12,8
88

 3,50
0 20 

12,888 3,500 25 
9-13 ม.ีค.62 11,888 14,888 3,500 25 

16-20 ม.ีค.62 11,888 14,888 3,500 25 
23-27 ม.ีค.62 11,888 14,888 3,500 25 

30 ม.ีค.-3 เม.ย.62 12,888 15,888 3,500 25 
6-10 เม.ย.62 14,888 17,888 3,500 25 
13-17 เม.ย.62 16,888 19,888 3,500 25 
20-24 เม.ย.62 12,888 15,888 3,500 25 

27 เม.ย.-1 พ.ค.62 12,888 15,888 3,500 25 
4-8 พ.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 
11-15 พ.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 
18-22 พ.ค.62 13,888 16,888 3,500 25 
25-29 พ.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 
1-5 ม.ิย.62 11,888 14,888 3,500 25 
8-12 ม.ิย.62 11,888 14,888 3,500 25 
15-19 ม.ิย.62 11,888 14,888 3,500 25 
22-26 ม.ิย.62 11,888 14,888 3,500 25 

29 ม.ิย.-3 ก.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 
6-10 ก.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 
13-17 ก.ค.62 14,888 17,888 3,500 25 
20-24 ก.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 
27-31 ก.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 
3-7 ส.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 
10-14 ส.ค.62 12,888 15,888 3,500 25 
17-21 ส.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 
24-28 ส.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 

31 ส.ค.-4 ก.ย.62 11,888 14,888 3,500 25 
7-11 ก.ย.62 11,888 14,888 3,500 25 
14-18 ก.ย.62 11,888 14,888 3,500 25 
21-25 ก.ย.62 11,888 14,888 3,500 25 

28 ก.ย.-2 ต.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 
12-16 ต.ค.62 14,888 17,888 3,500 25 
19-23 ต.ค.62 14,888 17,888 3,500 25 

 

วนัแรก: สนามบินดอนเมือง  

17.30 น. คณะเดินทาง พรอ้มกันท่ีชั้น  3 ผู ้โดยสารขาออก  สนามบินนานาชาติดอนเมือง หน้า
เคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข  7สายการบิน NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อม
ขอ้แนะน าข ัน้ตอนจากเจา้หนา้ท่ี) กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัทา่นเอง
ตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน   

21.05 น. เดินทางสู ่เมืองเซ่ียงไฮ ้โดยสายการบิน                            เท่ียวบินท่ี XW858 

*คา่ทวัร์ไมร่วมคา่อาหารบนเคร่ือง*(สายการบินมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
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วนัท่ีสอง: เมืองเซ่ียงไฮ-้ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจ่ียว-ถนนนานกิง-ตึกสตารบ์คั 
    อาหารเชา้,เท่ียง,เย็น      

02.20 น. ถึง ท่าอากาศยานผู่ตง เมืองเซ่ียงไฮ ้ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบรอ้ย จากนั้นน าทา่นเดิน
ทางเขา้สูท่ี่พกั 
เขา้สู่ท่ีพกั SHANGHAI DONGFANG HOTEL (4*) หรือระดบัใกลเ้คียงกนั    

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าทา่นผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการ นวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน และนวดผอ่น

คลายท่ี ศูนย์วิจยัทางการแพทย์แผนโบราณฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณ   ตัง้แต่อดีตถึง

ปัจจุบนั การส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมานานนับพนัปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์

ผูเ้ชี่ ยวชาญ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว ติดอนัดบัหน่ึงในส่ีท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัในบรรดา

ต าบลน ้าของเมืองเซ่ียงไฮ ้อีกท ัง้ไดช่ื้อวา่เป็นไขมุ่กใตแ้มน่ ้าแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบนัน้ี น าท่านล่องเรือ 

ชม เมืองจูเจียเจ่ียว ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีส่ิงกอ่สรา้งทางวฒันธรรมโบราณของราชวงศห์มิง และราชวงศซิ์งอ

ยูม่ากมาย 

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษกุง้มงักร 

น าทา่นเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงของ

เมืองเซ่ียงไฮ ้สองขา้งทางจะมีร้านคา้จ าหน่ายสินคา้ต่างๆ

มากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม. อิสระชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั จากนั้นน าทา่นสู่ ตึกสตารบ์คั สาขาใหญท่ี่สุดในโลก 

อาคาร 2 ชัน้ พ้ืนท่ีกวา่ 2,700 ตารางเมตร พรอ้มพนักงานกวา่ 

400 คน เป็นรา้นสตาร์บคัสาขาแรกและสาขาเดียวท่ีมอบประสบการณ์ดิจิตอลใหก้บัลูกคา้ไปพรอ้มๆกบั

การจิบกาแฟ พฒันาแอปลิเคช ัน่โดยอาลีบาบา 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษเส่ียวหลงเปา 

เขา้สู่ท่ีพกั SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN (4*) หรือระดบัใกลเ้คียงกนั  
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วนัท่ีสาม: หาดไว่ทาน-อุโมงคเ์ลเซอร-์ข้ึนตึกจินเม่าชัน้ 88 -ย่านซินเทียนต้ี 
    อาหารเชา้,เท่ียง,เย็น      

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าทา่นแวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม อนัลือช่ือของจีน 

วิธีการน าเสน้ไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้เพ่ือมาท าไสน้วม

ผา้ห่มไหม น าทา่นเท่ียวชม หาดเจา้พ่อเซ่ียงไฮโฉมใหม่ 

(หาดไว่ทาน) ตน้ก าเนิดอนัลือช่ือของต านานเจา้พอ่เซ่ียง

ไฮ ้ เป็น   ถนนท่ีสวยงามอ ันดับหน่ึงของเมืองเซ่ียงไฮ ้

ระหวา่งทางผา่นเขตเชา่ของประเทศต่างๆ ในสมยัอาณา

นิคม พรอ้มชมอาคารสูงตระหงา่น ซ่ึงเป็นศิลปกรรมสไตลยุ์โรป จากนั้นน าทา่น ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์

อุโมงคล์อดแมน่ ้าสายแรกในประเทศจีน เพ่ือขา้มไปยงัฝั่งตรงขา้มใชเ้วลาประมาณ 

5 นาที ภายในอุโมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปตา่งๆ 

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษขาหมูร า่รวย 

น าทา่น ข้ึนตึกจินเม่า (JIN MAO TOWER) ชัน้ท่ี 88 ถา้นับรวมส่วนยอด

แหลมของตึก มี 93 ชัน้ โดยหอ้งชมวิวเมืองจะอยูช่ ัน้ท่ี 87 ในปจัจุบนัสูงเป็นอนัดบั

ท่ี 11 ของโลก ตวัอาคารมีลกัษณะคลา้ยเจ  ดียจี์น 8 เหล่ียม ท่ีเรียงต่อกนัเป็น

ช ัน้ๆในรูปแบบโมเดิร์น แวะชมอญัมณีท่ีประเทศจีนยกยอ่งวา่มีคา่อยา่งล า้เลิศย่ิง

กวา่ทองและเพชรนั่นก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเช่ือวา่หยกเป็นอญัมณีล า้คา่ 

เป็นสิริมงคลแก ่ผูท่ี้ไดม้าครอบครอง ท าใหชี้วิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมใหเ้กิด

ความเจริญกา้วหนา้ มั่งค ัง่ โชคดี อายุยืนยาว ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือ ก าไลหยก 

แหวนหยก หรือ เผา่เยา้ ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค น าทา่นสู่ ย่านซิน

เทียนต้ี ถือเป็นแหลง่ฮิปลา่สุดของคนอินเทรนดเ์ซ่ียงไฮ ้ตัง้อยูฝ่ั่งเมืองเกา่ 

ออกแบบโดย เบนจามิน วูด สถาปนิกช่ือดงัชาวมะกนั ไดร้ับเสียงชมวา่มี

เสน่หอ์ยา่งเหลือเช่ือ เพราะอนุรักษ์ตึกรามบา้นชอ่งเกา่ๆไว ้ผสมผสานลงตวักบับา้น  กอ่อิฐสีเทาสไตลชิ์

กูเหมิน ท่ีจ าลองขึ้นใหมจ่ากยุคปลายศตวรรษท่ี 19 ท่ีน่ีมีความร่ืนรมยใ์หเ้อนจอยครบครันท ัง้รา้นกาแฟ

และคาเฟ่สไตลโ์มเดิร์น,เรสเตอรองตข์องคนดงั,บูติกเก๋ๆ ของดีไซเนอร์ช่ือดงั, แกลเลอร่ี และชอ้ปป้ิง

มอลลร์ะดบัอพัสเกลถือเป็นสวรรคข์องคนรวยแตไ่มพ่ร่องรสนิยม 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

เขา้สู่ท่ีพกั SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN (4*) หรือระดบัใกลเ้คียงกนั   
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วนัท่ีส่ี :           เซ่ียงไฮ ้ดิสนียแ์ลนด ์(รวมค่าบตัร)-สนามบินผู่ตง 
    อาหารเชา้,---,---    

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าทา่นเดินทางสู ่เซ่ียงไฮ ้ดิสนียแ์ลนด ์(SHANGHAI DISNEYLAND) เป็นสวนสนุกแหง่ท่ี 6 ของ

อาณาจกัรดิสนียแ์ลนด ์ซ่ึงมีขนาดใหญอ่นัดบั 2 ของโลก รองจากดิสน่ียแ์ลนดใ์นออร์แลนโด รัฐฟลอริดา 

สหรัฐอเมริกา และเป็นสวนดิสนียแ์ลนดแ์ห่งท่ี 3 ในเอเชีย ซ่ึงถือวา่เป็นดิสนียแ์ลนดท่ี์มีขนาดใหญก่วา่ 

ฮอ่งกงดิสน่ียแ์ลนด ์ถึง 3 เทา่ เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 16 มิ.ย.2016 ใชเ้วลาสรา้งร่วม 5 ปี ใชง้บประมาณ

สรา้งราว 5.5 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 180,000 ลา้นบาท  

แบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 7 โซน ดงัน้ี 

1. โซนDISNEY TOWN  

โซนแรกก่อนเขา้สวนสนุก ประกอบไปดว้ยร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก

มากมาย ท ัง้ยงัมี LEGO LAND ในโซนน้ีอีกดว้ย 

2.โซนMickey Avenue  

โซนขายของท่ีระลึกและรา้นอาหาร และจะมีส่วนท่ีฉายหนังการ์ตูนสั้นของมิกก้ี

เมาส ์อีกท ัง้ยงัมีตวัละครแสนน่ารัก ซ่ึงจะผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัมาใหท้า่นไดถ้า่น

รูป 

3.โซน ADVENTURE ISLE  

ดินแดนการผจญภยัท่ีต่ืนตาต่ืนใจกบับรรยากาศหุบเขาลึกลบัในยุคดึกด าบรรพ ์CASMP DISCOVERY 

พรอ้มเชิญชวนใหร่้วมกนัเดินส ารวจดินแดนท่ีแฝงไวด้ว้ยความปริศนาและลึกลบั ลงเรือเขา้สู ่ROARING 

RAPIDS อุโมงคถ์ ้าปริศนาเป็นท่ีอยู่ของจระเขย้ ักษ์ เป็นเคร่ืองเล่นแนว 4D บินชมธรรมชาติและ

ส่ิงกอ่สรา้งตา่งๆท ัว่โลก 

4.โซน TOMORROW LAND  

ไฮไลทเ์ดน่ของสวนสนุก ท่ีมกัจะสรา้งโลกแห่งอนาคตเพ่ือสรา้งจินตนาการใหก้บั

เด็กๆพร้อมกบัดีไซน์เคร่ืองเล่นท่ีมีจากวีดีโอเกมและภาพยนตตร์ไซไฟช่ือดัง 

TRON รถ ไฟ เห าะ รูปท รงจัก รย าน ยน ต์ไฮ เทค  ซ่ึ ง ถู กขน าน น าม ว่า 
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LIGHTCYCLE POWER RUN สุดยอดรถไฟตีล ั  งกาท่ีห ้ามพลาด หรือ สาวกของ STAR WARS 

LAUCH BAY ท่ีจะไดถ้า่ยรูปกบั DARTH VADER ตวัเป็นๆ 

5.โซน GARDENS OF IMAGINATION  

มีจุดเดน่เร่ืองวฒันธรรมจีน สง่เสริมเอกลกัษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุก ท ัง้ยงัมีสวนท่ีเลือกตวัละคร

สัตว ์ของดิสนีย์ ด ัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตริย ์ ตามแบบปฎิทินจีน สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่น 

FANTASIA CAROUSEL และ DUMBO THE FLUING ELEPHANT 

6.โซน TREASURE COVE  

ธีมโจรสลดั โดยเนรมิตฉากจากภาพยนตร์ช่ือดังอย่าง PIRATES OF THE CARIBBEAN-BATTLE 

FOR THE SUNKEN TREASURE เคร่ืองเลน่แนว 4D  

7.โซน FANTASY LAND  

สนุกสนานกบัเมืองเทพนิยาย โซนท่ีตัง้ของปราสาทดิสน่ีย ์ท่ีมีช่ือวา่ ENCHANTED STOURYBOOK 

CASTLE พบกบัโชวอ์นัย่ิงใหญต่ระการตาจากตวัการ์ตูนช่ือดงั อาทิ สโนไวท ์ซินเดอเรลา่ มิกก้ีเมาส ์หมี

พูห์ และโซนกิจกรรมอย่างเช่น ONCE UPON A TIME ADVANTURE เร่ืองราวการผจญภัยใน

ปราสาทดิสน่ีย ์พบเร่ืองราวของสโนไวท ์ผา่นอแบบสามมิติ หรือ ALICE IN WONDERLAND MAZZ 

และเคร่ืองเลน่ไฮไลทคื์อ SEVEN DWARFS MINE TRAIN 

  อิสระอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั  

  ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดินทางสู ่จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานผู่ตง 
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วนัท่ีหา้: สนามบินดอนเมือง  

03.35 น.  เดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  เท่ียวบินท่ี  TG66  เท่ียวบินท่ี XW857 

07.10  น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ  

 

*************************** 

**กรณีลูกคา้ตอ้งการซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อคอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้** 
 

ส่ิงท่ีลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบก่อนเดินทาง 

-  เน่ืองจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษท่ีไดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการทอ่งเท่ียวแหง่เมืองจีน ทุกเมือง 
ก าหนดใหมี้การ ประชาสมัพนัธสิ์นคา้พ้ืนเมืองใหน้ักทอ่งเท่ียวท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรัฐบาล อาทิเชน่ บวัหิมะ , หยก, 
ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขมุ่ก, ผา้ไหม, ผีชิว ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนใหก้บั
นักทอ่งเท่ียวทุกทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซ้ือหรือไมซ้ื่อขึ้นอยูก่บัความพอใจ
ของลูกคา้เป็นหลกั ไมมี่การบงัคบัซ้ือใดๆท ัง้ส้ิน  
*** หากลูกคา้ทา่นใดไมร่่วมเดินทางตามรายการ หรือไมเ่ขา้รา้นสินคา้พ้ืนเมืองหรือรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามท่ีระบุไวใ้น
รายการทวัร์ ไมว่า่จะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพ่ิม รา้นละ 3,500 บาท ตอ่ลูกคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถ่ินจะ
เป็นผูเ้ก็บเงินจากลูกคา้โดยตรง *** 
-  ลูกคา้ทา่นใดท่ีอยูต่า่งจงัหวดัและตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน , หรือรถทวัร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี
เจา้หนา้ท่ีกอ่นท าการจองทวัร์ทุกครั้ง กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษทัฯ จะอิง
ตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลกั 
หมายเหตุ:  รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,  
สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า กรณีท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ เพ่ือเดินทาง
มาท่ีสนามบินดอนเมือง กรุณาแจง้บริษทัฯก่อนท าการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน 
(ความล่าช้าของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการ
เปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแ์ล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิง
พาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบว่า  ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่
สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี 
 
เอกสารในการท าวีซ่าจีนส าหรบัเดินทาง 

เอกสารในการท าวีซ่าจีนส าหรบัหนงัสือเดินทางประเทศไทย  (กรณีท าวีซ่าแบบกรุป๊) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ *ตอ้งมีอายุการใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน นับจากวนัหมดอายุ ถึงวนัเดินทางไป-กลบั ตอ้งมีหนา้

วา่ง  อยา่งนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก มิฉะนั้นบริษทัจะไมร่ับผิดชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมือง

ปฏิเสธการเดินทางของทา่น* โดยท่านถ่ายรูป หรือ สแกนสีหนา้หนงัสือเดินทาง (หน้าท่ีมีรูปท่าน) แบบเต็มหนา้
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รายละเอียดครบถว้น ชดัเจน ไม่ด า ไม่เบลอ หา้มขีดเขียดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด  ส่งมาทาง E-mail 

เม่ือท่านตกลงท าการจอง (หมายเหตุ :หนังสือเดินทางตอ้งไมมี่การ ช ารุดใดๆ ท ัง้ส้ิน ถา้เกิดการช ารุด  เจา้หนา้ท่ีตรวจ

คนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้ 

2. พาสปอรต์เล่มจริง ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม ลูกคา้ถือไปท่ี

สนามบินเอง ณ วนัเดินทาง   (หนงัสือเดินทางตอ้งเป็นเล่มท่ีส่งช่ือใหเ้ราท าวีซ่าเท่านัน้!!  

ตวัอย่างหนา้พาสปอรต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าคญัมาก:กรุณาน าหนังสือเดินทาง(PASSPORT)มาในวนัเดินทาง  

ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบกรณีท่ีทา่นลืมหรือน าหนังสือเดินทางมาผิดเลม่ 

 

 

 

 

 

เอกสารในการท าวีซ่าจีนส าหรบัหนงัสือเดินทาง  (กรณีท าวีซ่าแบบเด่ียว ลูกคา้ตอ้งด าเนินการย่ืนดว้ยตนเอง)  

1.หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน นับจากวนัหมดอายุ ถึงวนัเดินทางไป-กลบั มิฉะนั้นบริษทัจะไม่

รับผิดชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของทา่น    

2.หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    
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3.รูปถา่ยหนา้ตรง รูปสี 2 น้ิว ถา่ยไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ มีพ้ืนหลงัสีขาวเทา่นั้น และตอ้งไมใ่ชส่ต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซจ์าก 

คอมพิวเตอร์  (รูปใหมถ่า่ยไมเ่กิน 6 เดือน อดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟจิู เทา่นั้น ) 

4.ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน,ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล(ถา้มี) ของผูเ้ดินทาง   

หมายเหตุ : การขอวีซา่จีนใชเ้วลาประมาณ 4 วนัท าการ  

 

กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  

กรุณาตรวจสอบเอกสารท่ีตอ้งใช ้และ อาจมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมกรุณาสอบถามขอ้มูลกบัทางบริษทั  

- กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู ้

เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

 

*** ออกเดินทางขัน้ต า่  20 ท่าน หากเดินทางต า่กว่าก าหนด มีความจ าเป็นท่ีตอ้งเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม 

ขอสงวนสิทธใ์นการปรบัเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรบัข้ึนของภาษีน ้ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน 

***การนบัอายุเด็ก ใชว้นั เดือน ปีเกิด ตามหน้าพาสปอรต์ และวนัท่ีเดินทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอายุ*** 

อตัราค่าบริการรวม  

1.คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั กรุงเทพฯ(DMK) – เซ่ียงไฮ(้PVG) – กรุงเทพฯ(DMK)  

3.คา่โรงแรมท่ีพกั (พกัหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดียวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตียงคูแ่ละเสริมเตียงสปริง) 

4.คา่อาหารทวัร์ (เชา้ กลางวนั และเย็นหรือค ่าตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) 

5.คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคุเทศก ์ 

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กิน 20 กก. ตามท่ีสายการบินก าหนด 

7.คา่ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษัทท า

ไว(้ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ท ัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี 

ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม  

1.คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากบัภาษี) 

2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัท่ีนอกเหนือจากรายการ อาทิ คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  

คา่ทีวีชอ่งพิเศษ คา่มินิบาร์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 

3.คา่ท าหนังสือเดินทาง (Passport) 
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4.คา่ท าหนังสือเดินทางและวีซา่ชาวตา่งชาติ และ ตา่งดา้ว 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกินทา่นตอ้งช าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบินโดยตรงตามท่ีทางสายการบินเรียกเก็บ 

6.ค่าวีซ่าท่องเท่ียวจีนแบบกรุป๊ 1,500 บาทส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทย ตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ 

7.(7.1)ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกคา้ 1 ท่าน  

   (7.2)ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของลูกคา้ 

 

เง่ือนไขในการจอง  มดัจ าท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 15 วนั

ล่วงหนา้ (การไมช่  าระเงินคา่มดัจ าหรือช าระไมค่รบหรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดใดผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิก

การจดัหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 

การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ต ัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหนา้ตัว๋

เทา่นั้น เม่ือทา่นตกลงจองทวัร์โดยจา่ยเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ท ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน

การเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมว่า่กรณีใดท ัง้ส้ิน เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีทา่นไมส่ามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่

วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

 

 

หมายเหตุ :  

กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบริษัท 

ฯ และเม่ือทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอ่นวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ  

4. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. รายการทอ่งเท่ียวสามารถสลบัปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเท่ียวเอง  

http://www.tourgether.co.th/


 
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ

เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้เขา้พกั ท ัง้น้ีตอ้งขึ้นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของแตล่ะ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชวิ้วแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดินทาง 

และอาจมีคา่บริการเพ่ิมเติมของแตล่ะสนามบิน มิฉะนั้น บริษทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นั้น  

11. ผูจ้ดัจะไมร่ับผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผู ้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการทอ่งเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่บริการตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส้ิน 

12. บริการน ้าด่ืมทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกนัภยั ท่ีบริษัทฯไดท้  าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางทอ่งเท่ียว 

ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเท่ียว เทา่นั้น ไมไ่ดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรม

ของบริษทัฯได ้และทางบริษัทฯถือวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือทา่นช าระเงินคา่ทวัร์ (ทา่นสามารถซ้ือประกนั

สุขภาพ ในระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษัท ประกนัท ัว่ไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 

14. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ ัง้หมด 
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