
 

 









 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ก าหนดการเดนิทาง        11 – 15 ตุลาคม 2561   ราคา  23,900 บาท  
    1 – 5   ธันวาคม 2561           ราคา 2 3,900 บาท  

28 ธันวาคม 2561 – 1 ม.ค. 2562         ราคา 29,500 บาท  
วนัแรก   เชียงใหม่  – เซ่ียงไฮ้  

12.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ของสายการบิน CHINA EASTERN 
AIRLINE (MU) มีเจา้หนา้ท่ีบริษทัทวัร์ฯ คอยให้การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน  

14.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE เท่ียวบินท่ี MU206  สู่เมอืงเซ่ียงไฮ้ 
20.25 น. เดินทางถึงสนามบินผูต่ง (เซ่ียงไฮ)้ “มหานครเซ่ียงไฮ้” ท่ีไดรั้บการขนานนามว่า ‚ นครปารีสแห่งตะวนัออก ‛ ตั้งอยูบ่น

ฝ่ังแม่นํ้ าหวงัผูเ่ส้นเลือดท่ีหล่อเล้ียงมหานครเมืองน้ีและมีความยาวถึง 80 กม. เป็นเมืองศนูยก์ลาง เมืองท่าและเป็นเมือง
ขนาดใหญ่ท่ีสุดของจีน เน่ืองจากเป็นเมืองศนูยก์ลางความเจริญในดา้นต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจการคา้  



 

 

 
 

การเงิน การลงทุน รวมถึงดา้นแฟชัน่ และการท่องเท่ียว เซ่ียงไฮจึ้งนบัเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีนโดยถือไดว้่าเซ่ียง 
ไฮเ้ป็นสัญลกัษณ์ของจีนยคุใหม่ในดา้นความกา้วหนา้และความทนัสมยั ตามเวลาทอ้งถ่ิน (เวลาท่ีเซ่ียงไฮเ้ร็วกว่า
เมืองไทย 1 ชัว่โมง) หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร มีมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและรถปรับอากาศรอรับ   
จากนั้นนาํท่านดินทางกลบัขา้สู่ท่ีพกั VENUS INTERNATIONAL HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่าพกั อิสระผอ่นตาม
อธัยาศยั (เซ่ียงไฮ้) 

วนัทีส่อง  SHANGHAI DISNEYLAND  –  เซ่ียงไฮ้  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นาํท่านเดินทางสู่ Shanghai Disneyland สวนสนุกแห่งท่ี 6 ของอาณาจกัรดิสนีย ์มีขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของโลก รอง
จากดิสนียแ์ลนดใ์นออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนียแ์ลนดแ์ห่งท่ี 3 ในเอเชีย ตั้งอยูใ่นเขตฉวน
ซา ใกลก้บัแม่นํ้ าหวงผู ่และสนามบินผูต่ง สวนสนุกเซ่ียงไฮดิ้สนียแ์ลนดมี์ขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนียแ์ลนดถึ์ง 3 เท่า 
เลย ใชเ้วลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใชง้บทั้งส้ินราว 5.5 พนัลา้นเหรียญ หรือราว 180,000 ลา้นบาท ในสวนสนุก
จะไฮไลตด์ว้ย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนีย ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และมีทั้งหมด 6  ธีมพาร์ค ดว้ยกนั ทั้ง  
Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove  และ Fantasyland มีสารพดั 
เคร่ืองเล่นหวาดเสียว และแหล่งรวมความบนัเทิงท่ีน่าสนใจ 
“Adventure Isle”   ดินแดนให้การผจญภยัท่ีจะทาํให้นกัท่องเท่ียวไดต่ื้นตาต่ืนใจกบับรรยากาศหุบเขาลึกลบัในยคุดึกดาํ  
บรรพ ์‘Casmp Discovery’ พร้อมเชิญชวนให้ร่วมเดินสาํรวจดินแดนท่ีแฝงไปดว้ยปริศนาและความลึกลบั และลงเรือเขา้
ไปสู่ ‘Roaring Rapids’ อุโมงคถ์ ํ้าปริศนาในช่องเขารอวร์ร่ิง ซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องจระเขย้กัษน่์าเกรงขาม 
“Fantasyland”  เร่ืองราวจากโลกเทพนิยายและตวัละครของดิสนีย ์จะกลายเป็นเคร่ืองเล่นท่ีให้นกัท่องเท่ียวได้
สนุกสนาน โดยเฉพาะ ‘Seven Dwarfs Mine Trains’ เป็นเคร่ืองเล่นรถไฟเหาะโลกใตเ้หมืองของเหล่าคนแคระทั้ง 7 หรือ
โลดแล่นผจญภยัไปกบั ‘Peter Pan Flight’ 
“Tomorrowland”  อีกหน่ึงไฮโลทเ์ด่นของสวนสนุกดิสนีย ์ท่ีมกัจะสร้างโลกแห่งอนาคต เพ่ือสร้างจิตนาการให้กบั
เด็กๆ พร้อมกบัดีไซน์เคร่ืองเล่นสุดลํ้าให้เขา้กบัคอนเซ็ปต ์สาํหรับท่ีดิสนียแ์ลนดแ์ห่งใหม่น้ี เปิดตวัเคร่ืองเล่นท่ีมีจาก
วิดีโอเกมและภาพยนตร์ไซไฟช่ือดงั Tron รถไฟเหาะรูปทรงจกัรยานยนตไฮเทค ท่ีถูกขนานนามไวว้่า ‘Lightcycle 
Power Run’ 
“Gardens of Imagination”  จุดเด่นเร่ืองวฒันธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลกัษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแห่งน้ีได้
อยา่งเต็มท่ี สวนท่ีตั้งอยูไ่ม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering Moon Teahouse’ เป็นโรงนํ้าชาท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจท่ี
งดงามอยา่งลงตวั อีกทั้งยงัมีสวนท่ีเลือกตวัละครสัตวข์องดิสนีย ์ดดัแปลงเป็นเหล่า 12 นกักษตัริย ์ตามแบบปฏิทินจีน 
“Treasure Cove”  ส่ิงท่ีจะมีอยูแ่ห่งเดียวและแห่งใหม่บนโลก ในสวนสนุกดิสนีย ์ เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ช่ือดงั The 
Pirates of the Caribbean กลายเป็นเคร่ืองเล่นและการแสดงโชวสุ์ดตระการตา ท่ีหาชมไดแ้ค่เพียงท่ี เซ่ียงไฮ ้เท่านั้น 
จาํลองฉากต่างๆ ริมทะเล อีกทั้งยงัมีเคร่ืองเล่นมากมาย เช่น ‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’ 
“Fantasy Land”  สนุกกบัเมืองเทพนิยาย ท่านจะไดพ้บกบัโชวอ์นัยิง่ใหญ่ตระการตาและตวัการ์ตูนท่ีท่านช่ืนชอบ อาทิ
เช่น สโนวไ์วท,์ เจา้หญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า, มิกก้ีเมาท,์ หมีพลู และเพ่ือนๆตวัการ์ตูนอนัเป็นท่ีใฝ่ฝันของทุกคน 
คณะท่านดูพลุและขบวนพาเหรด อิสระตามอธัยาศยั ** จนถึงเวลานดัหมาย 

                    *** อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเยน็ เพื่อความสะดวกในการท่องเทีย่วของท่าน *** 



 

 

 
 
ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านดินทางกลบัขา้สู่ท่ีพกั VENUS INTERNATIONAL HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่าพกั ผอ่น
ตามอธัยาศยั (เซ่ียงไฮ้) 

วนัทีส่าม  เซ่ียงไฮ้  – เมอืงโจวจวง – ล่องเรือเมอืงโบราณ – ร้านผ้าไหม – หาดไว่ทาน – ถนนนานกงิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมอืงโจวจวง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
เมอืงโจวจวง เป็นเมืองเล็กๆ ในมณฑลเจียงซู ทางตะวนัออกของประเทศจีน ซ่ึงอยูห่่างจากเมืองซูโจวประมาณ 30 กว่า
กิโลเมตร และอยูห่่างจากมหานครเซ่ียงไฮร้าว 2 ชัว่โมงค่ะ ท่ีน่ีเป็นเมืองท่ีไดรั้บขนานนามว่าเป็น ‚เมืองแห่งสายนํ้า‛ 
เป็นเมืองท่าท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของจีนเลยก็ว่าได ้ดูไปดูมาก็คลา้ยคลึงกบัเมืองเวนิสของอิตาลี เพราะภายในหมู่บา้นนั้นมีลาํ
คลองอยูเ่ป็นจาํนวนมากค่ะ ทาํให้วิถีชีวิตของผูค้นท่ีน่ีผกูพนัอยูก่บัสายนํ้าเป็นหลกัท่ีน่ีมีลาํคลองสองสายไหลจาก
ตะวนัตกถึงตะวนัออก และทิศเหนือถึงทิศใต ้ร้านคา้ และบา้นเรือนต่างๆ ก็สร้างข้ึนริมนํ้า มีสะพานหินรูปแบบต่างๆ 
เช่ือมร้านคา้ ถนนหนทางและบา้นเรือนอยา่ง พอเหมาะพอเจาะ สะทอ้นภาพความเป็นอยูข่องคนจีนในสมยัโบราณท่ีดู
เรียบง่าย นาํท่าน ล่องเรือ ชมบรรยากาศสุดคลาสสิกแบบยอ้นยคุ ของเมืองท่ีไดช่ื้อว่า ‚คลา้ยดอกบวัท่ีลอย อยูบ่นผวินํ้ า‛ 
โดยตลอดสองฝ่ังคลองจะมีร้านขายของพ้ืนเมืองต่างๆ มากมาย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นนาํท่านเขา้ชม โรงงานผ้าไหม ซ่ึงมีวิธีการนาํเส้นไหมมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งท่ีใชเ้คร่ืองจกัรและแรงงานคน ชมการ
ดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพ่ือมาทาํใส้นวมผา้ห่มไหม เหมาะกบัการซ้ือเป็นของฝากและซ้ือใชเ้อง  
จากนั้นนาํท่าน ชมหาดไว่ทาน สมยัก่อนเรียกว่าหาดเจา้พ่อเซ่ียงไฮ ้ชมวิวทิวทศัน์ของแม่นํ้ าหวงผู ่ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีเช่า
ของบรรดาประเทศนกัล่าอาณานิคม ส่ิงปลูกสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกและฝ่ังเมืองใหม่เป็นส่ิงก่อสร้างท่ี 
ทนัสมยัท่ีสุดของจีน ซ่ึงมีตึกท่ีสูงท่ีสุดของเมืองจีนสูงถึง 88 ชั้นของเมืองเซ่ียงไฮ ้ 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ถนนนานกงิ ถนนแห่งน้ีเปรียบเหมือนยา่นสีลมของเมืองไทย หรือยา่นออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ 
ถนนน้ีมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินคา้มากมายอยูบ่นถนนแห่งน้ี เป็นยา่นท่ีคึกคกัและทนัสมยัท่ีสุด
ในเซ่ียงไฮ ้

เยน็  น าท่านรับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นนาํท่านดินทางกลบัขา้สู่ท่ีพกั VENUS INTERNATIONAL HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่าพกั อิสระผอ่นตาม
อธัยาศยั (เซ่ียงไฮ้) 

วนัทีส่ี่  เซ่ียงไฮ้ – เซ่ียงไฮ้ทาวเวอร์ – นวดฝ่าเท้า +บัวหิมะ - วดัพระหยกขาว - หยกจีน - ตลาดเก่า100 ปี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้นนาํท่าน ข้ึนตึก เซ่ียงไฮ้ ทาวเวอร์ (ช้ัน 118)โดยจะสร้างอาคารสูงประมาณ 632 เมตร (2,073 ฟุต) และมี 121 ชั้น 
ดว้ยพ้ืนท่ี 380,000 ตารางเมตร (4,090,000 ตารางฟุต)  ถูกสร้างข้ึนเคียงคู่กบัตึกระฟ้าท่ีเคยสูงท่ีสุดในจีนมาก่อน อยา่งตึก 
จินเม่า ทาวเวอร์ และ ตึกเซ่ียงไฮ ้เวิลด ์ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ (ตึกSWFC) ซ่ึงปัจจุบนัครองตาํแหน่งตึกท่ีสูงท่ีสุดในจีน 
และสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลก 
จากนั้นนาํท่านผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเท้าและยาบัวหิมะ โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน ท่ี " ศนูยว์ิจยั
ทางการแพทยแ์ผนโบราณ" รับฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัวิวฒันาการทางการแพทยต์ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ไดมี้การส่งเสริม
การรักษาโรคดว้ยการใชย้าสมุนไพรซ่ึงมีมานานกว่าพนัปีแลว้ พร้อมทั้งรับฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ  



 

 

 
 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นนาํท่านชม วดัพระหยกขาว ฝ่ังตะวนัตกของนครเซ่ียงไฮ ้เป็นเขตเมืองท่ีทนัสมยัท่ีสุด มีวดัน่าเคารพและมี
พระพุทธรูปท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปหยก ถูกสร้างข้ึนในปี 1882 เป็นวดัท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ 2 องค ์
ซ่ึงอญัเชิญมาจากพม่าโดยพระภิกษุช่ือ ฮุยเก็น วดัแห่งน้ีถูกทาํลายในช่วงราชวงศชิ์งถูกโค่นลม้บลัลงัก ์แต่โชคดีท่ี
พระพุทธรูปหยกขาวไม่ไดถู้กทาํลาย จึงอญัเชิญมาประดิษฐานท่ีวดัท่ีสร้างข้ึนใหม่ในปี 1928 และให้ช่ือวดัแห่งน้ีว่าวดั
พระหยกขาว พระพุทธรูป 2 องค ์อนัลํ้าค่า น้ีไม่เพียงแต่เป็นพระพุทธรูปหายากทางดา้นวฒันธรรมหากแต่ยงัเป็นงานช่าง
ศิลป์ท่ีมีค่ายิง่ พระพุทธรูปปางนัง่ทั้ง 2 องคน้ี์ สลกัจากหยกทั้งแท่ง แสงสว่างและ แสงสะทอ้นของหยกขาวนั้นทาํให้
องคพ์ระพุทธรูปมีความงดงามสว่างเจิดจา้ยิง่ข้ึน  
จากนั้นนาํท่านชม หยกจีน ของลํ้าค่าของปักก่ิง ชาวจีนมีความเช่ือว่าหยกคือ สัญลกัษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และ
ความยติุธรรม ลทัธิขงจ๊ือยงัให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญลกัษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความ
พอประมาณ และความกลา้หาญ เช่ือกนัว่าหากใครไดค้รอบครองหยกจะพบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง รํ่ ารวยและมี 
โชค รวมถึงทาํให้อายยุนือีกดว้ย ให้ท่านเลือกชมหยกท่ีไดผ้า่นการเจียระไนมาเป็นเคร่ืองประดบันาํโชคในรูปแบบต่างๆ 
อาทิเช่น กาํไลหยก แหวนหยก หรือ เผเ่ยา้ เพ่ือซ้ือเป็นของขวญัของฝาก 
จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิง ตลาดเก่า100 ปี หรือ เฉิงหวงัเมีย่ว  ชมสถาปัตยกรรมโบราณของจีนท่ีมีความสวยงามเป็นศนูย์
รวมสินคา้และอาหารพ้ืนเมืองท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาวเซ่ียงไฮซ่ึ้งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบนัไดอ้ยา่ง
ลงตวั ซ่ึงเป็นยา่นสินคา้ราคาถูกท่ีมีช่ืออีกยา่นหน่ึงของนครเซ่ียงไฮส้ามารถเลือกซ้ือของท่ีระลึกได ้

เยน็  น าท่านรับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  CAFÉ BRIO  บุฟเฟ่ต์นานาชาต ิ
จากนั้นนาํท่านดินทางกลบัขา้สู่ท่ีพกั VENUS INTERNATIONAL HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่าพกั อิสระผอ่นตาม
อธัยาศยั (เซ่ียงไฮ้) 

วนัทีห้่า  เซ่ียงไฮ้ – เช่ียงใหม่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

10.05 น. ออกเดินทางกลบัเชียงใหม่ โดยสายการบิน  CHINA EASTERN AIRLINE  เท่ียวบินท่ี MU205  
13.25 น. ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ... 

 “DISCOVER THE COLORFUL WORLD” 
*** รายการนีเ้ข้าร้านจีน 3 ร้าน ร้านหยก ร้านผ้าไหม ร้านนวดเท้า+บัวหิมะ *** 

ถ้าไม่เข้าร้านนวดเท้า เพิ่ม RMB 350/ท่าน ถ้าไม่เข้าร้านหยก เพิ่ม RMB 200/ท่าน  ถ้าไม่เข้าร้านอืน่ ขอให้เพิ่ม RMB 150/ท่าน/ร้าน 
(แต่ละร้านหากท่านอยู่ไม่ถึง 40 นาท ีคดิเพิ่มท่านละ 100 หยวน มคัคุเทศก์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เรียกเกบ็ ไม่เกีย่วกบับริษัทฯ ทวัร์) 

 

อัตราค่าบริการ / 15 ท่านขึน้ไป / บาท   11 – 15 ตุลาคม 2561 
1 – 5   ธันวาคม 2561          

28 ธันวาคม 2561 – 1 ม.ค. 2562         

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ 2 - 3 ท่าน ราคาท่านละ 23,900 บาท 29,500 บาท 

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ  3,900 บาท  3,900 บาท 



 

 

 
 

 

*** หากท่านทีภู่มลิ าเนาไม่ได้อยู่ในเขตภาคเหนือ ดังนี ้ 1. เชียงราย 2. เชียงใหม่ 3. น่าน 4. พะเยา 5. แพร่ 6. แม่ฮ่องสอน 7. ล าปาง 8. ล าพูน 
9. อุตรดิตถ์ 10. ตาก 11. พิษณุโลก 12.สุโขทยั  จะมค่ีาใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท  เน่ืองจากต้องไปท าวซ่ีาทีก่รุงเทพ ฯ *** 

 
หมายเหตุ        1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงราคา 
นํ้ ามนั สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง 
เป็นสาํคญั 
 
อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินเชียงใหม่ – เซ่ียงไฮ ้– เชียงใหม่ สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE  (MU) 
 ค่าท่ีพกัโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถปรับอากาศ นาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุไว ้
 ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการยืน่ขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน (4 วนัทาํการ)  
 ค่าบริการนาํเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ และมคัคุเทศกผ์ูช้าํนาญ อาํนวยความสะดวกตลอดรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์ 
 ค่าทปิไกด์และพนักงานขับรถ  
 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าซกั อบ รีด, ค่าโทรศพัท ์
 ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์แลว้แต่สินนํ้าใจ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 
การส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน 

สาํรองท่ีนัง่ ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนเดินทาง พร้อมชาํระมดัจาํท่านละ 10,000 บาท 
ส่วนท่ีเหลือชาํระทั้งหมด 10 วนัทาํการก่อนออกเดินทาง 

 
การแจ้งยกเลกิ 

การแจง้ยกเลิก ภายใน 20 วนัก่อนออกเดินทาง เสียค่าบริการท่านละ 10,000 บาท 
การแจง้ยกเลิก ภายใน 15 วนัก่อนออกเดินทาง เสียค่าบริการท่านละ 50 % ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
การแจง้ยกเลิก ภายใน 10 วนัก่อนออกเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

 



 

 

 
 
หมายเหตุ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ไดต้ามความเหมาะสมหากมีเหตุจาํเป็น เน่ืองจากการยกเลิกของเท่ียวบิน การล่าชา้
ของเท่ียวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือดว้ยสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือผลประโยชน์ และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญั และทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากเหตุการณ์ดงักล่าว  บริษทัฯ  
จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเขา้ประเทศในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธมิให้ผา่นขั้นตอนพิธีการตรวจคนเขา้ - ออกนอกเมือง  
จากเจา้หนา้ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในประเทศ และ 
ต่างประเทศ อนัเน่ืองมาจากผูเ้ดินทางมีส่ิงผดิกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ย
เหตุผลอ่ืนใดก็ตามท่ีทางเจา้หนา้ท่ีไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

 
การเตรียมเอกสารการยืน่วซ่ีาจีน 

1. หนงัสือเดินทาง มีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือน (วนัหมดอาย ุเหลือ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีเดินทาง) 
2. รูปถ่ายจาํนวน  2 ใบ ขนาด 33 มม. X 48 มม. พ้ืนหลงัสีขาว หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา,ไม่สวมหมวก,ไม่เอียงตวั *ห้ามใช้รูปสแกน,

หรือถ่ายเอง 

3. สาํเนาทะเบียนบา้น /สาํเนาบตัรประชาชนและเบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดส้ะดวก 

4. รายละเอียดเก่ียวกบัการทาํงาน เช่น ช่ือสถานท่ีทาํงาน,ท่ีอยู,่เบอร์ติดต่อ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 


