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              หนรีอ้นไปพึง่เย็น..กบับรรยากาศสุดชิล ท ัง้ 2 ประเทศ ดว้ยอุณหภูมปิระมาณ 10-15 องศา 

     สุดคุม้..คุม้สุดๆ เที่ยวคร ัง้เดยีว!! 2 อารยธรรม เกาหลใีตแ้ละเซีย่งไฮ ้

ลอ่งเรอืชมเมอืง....เวนสิแหง่ตะวนัออก  “เมอืงโบราณจูเจยีเจยีว" ณ เซยีงไฮ ้

  ชมความงดงาม พระราชวงัชางดอ๊กกุง 1 ใน 5 ของพระราชวงัส าคญั 

สมัผสัความงดงามของกรุงโซล ในช่วงใบไมเ้ปลีย่นส ีโซลทาวเวอร ์

ตามรอยซรีีย่์..ชมโรงถา่ยละครMBC Dramia สถานที่ถา่ยท าภาพยนตรแ์ละ 

ละครองิประวตัศิาสตรข์องเกาหลใีต ้

ช้อปป้ิงอย่างจุใจ ที่ ตลาดเมยีงดง,ถนนฮงอกิ 

 

** ราคานีช้วัร ์รวม ภาษสีนามบนิไทย-เกาหล-ีจนีและค่าธรรมเนยีมเชือ้เพลงิแลว้** 

** ราคานีไ้ม่แจกกระเป๋า ไม่รวมทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ ** 

ก าหนดวนัเดนิทาง  : ตุลาคม 2560 

วนัที่ : 18-23 ต.ค.60 (วนัหยุดปิยะมหาราช) 
25,900.- 

 

 

 

 

 

 

เกาหล-ีเซีย่งไฮ ้Colorful Autumn 
6 วนั 4 คนื (MU)  

โดยสายการบนิไซนา่อสีเทริน์  
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 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เท ีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ  - เซ ีย่งไฮ ้ X X X  

2 เซ ีย่งไฮ ้ - อนิชอน - เกาะนาม ิ– ซูวอน X O O 
 SiheungHotel หรือ

เทยีบเท่า, ซูวอน 

3 
โรงถ่ายละคร  Mbc dramia - สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์ – ช็อปป้ิงตลาดฮงแด

หรือถนนฮงอกิ 

O O O 
 Inter City  Hotel 

หรือเทยีบเท่า, โซล 

4 
โซลทาวเวอร์ - พระราชชางด๊อกคุง – ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหล ี -

โรงเรียนกมิจ+ิสวมชุดฮันบก - Cosmetic Shop - Duty Free ตลาดเมยีงดง 

O O O 
 Inter City  Hotel 

หรือเทยีบเท่า, โซล 

5 น ้ามันสนเข็มแดง-พลอยอะเมทสิ-ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อนิชอน  - เซ ีย่งไฮ ้ O O O 
 Yitel  Hotel 

 หรือเทยีบเท่า,เซ ีย่งไฮ ้

6 
รา้นนวดฝ่าเทา้-ตลาดน ้าโบราณจูเจยีเจีย่ ว+ล่องเรือชมเมอืง  

หาดไว่ทาน - สนามบนิผู่ตงเมอืงเซ ีย่งไฮ ้ - กรุงเทพฯ 

O O X  

 

วนัแรก   กรุงเทพฯ  - เซีย่งไฮ ้

23.30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 10 เคานเ์ตอร ์U 
สายการบนิ China Eastern Airline โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับ และ
อ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทุกทา่น 

 

วนัที่สอง       เซีย่งไฮ ้ - อนิชอน – เกาะนาม ิ– ซูวอน 

02.30 น. น าท่านสู่ กรุงเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน China Eastern Airline เท ีย่วบินที ่
MU548  (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

07.10 น.

  

เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิูต่ง เมอืงเซี่ยงไฮ้  เวลาทอ้งถ ิน่เร็วกว่าประเทศ
ไทย 1 ช่ัวโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็น
เวลาทอ้งถ ิน่)  

 

09.10 น.  น าท่ านสู่  กรุ งโซล  โดยสายการบิน  China Eastern Airline เท ี่ยวบินที ่

MU5041 

 

11.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิอินชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต ้เวลาทอ้งถ ิน่

เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกา

ของท่านเป็นเวลาทอ้งถ ิน่) น าท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย “ชาบูชาบู” อาหาร

พื้นเมอืงของคาบสมุทรเกาหล ีลักษณะคลา้ยสุกีห้มอ้ไฟของญีปุ่่น โดยน าเครือ่ง
เคยีงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเดง้ เบคอนหมูท ีจั่ดเตรยีมไว ้มา
จัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมิน ้าซุปชาบูปรุงรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จึง
น าอุดง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอุดง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น ้าจิม้
ซอี ิว้เกาหล ีและเครือ่งเคยีงนานาชนดิ 

สุกีห้มอ้ไฟ 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทัศนซ์ึ่งเคยใชเ้ป็น
สถานทีถ่่ายท าละครทวี ี“WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทัง้เกาหลแีละ
เอเชยี เกาะนามนิีม้รูีปร่างคลา้ยใบไม ้ท ีล่อยอยู่ทางตอนเหนอืของแม่น ้าฮัน ท่าน
สามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดนิเล่นเท ีย่วชมสวนเกาหล ีคาราวะสุสาน
นายพลนาม ิเดนิผ่านกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนทีสู่งเสยีดฟ้า ผ่านดงตน้สน ดอกสน 
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ตน้เกาลัด เลอืกน่ังทีม่า้น่ังรมิฝ่ังเพื่อชมบรรยากาศโรแมนตคิใตเ้งาไม ้พรอ้มมเีวลา
ใหท้่ านได เ้ก็ บโลเค ช่ันประทับใจ ใหท้่ านไดอ้ ิสระเลือกชมฟาร์ม เลี้ย ง
นกกระจอกเทศซึง่ตั ้งอยู่บนเกาะ หรอื จะเลอืกขีจั่กรยานชมวิวเหมอืนฉากในละคร
ตามอัธยาศัยจนไดเ้วลาสมควรอ าลาเกาะนาม ิ  

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู “ทคัคาลบี”้ ไก่บาบี

ควิผัดซอสเกาหล ีเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงชุนชอน โดยน าไก่บาบคีวิ ตอ้ก 

(ขา้วเหนยีวป้ันเกาหล)ี มันหวาน ผักต่างๆ ลงผัดกับซอสพรกิเกาหลใีนกระทะแบน 

วธิกีารทานแบบเมีย่งค าไทย โดยห่อกับผักกาดแกว้เมือ่ทานไประยะหนึง่จะน าขา้ว

สวย และสาหร่ายแหง้มาผัดรวมกับทักคาลบ ีเพื่อใหเ้กดิอาหารชนดิใหม่ คอื ทัก

คาลบบีกคมึ หรอืขา้วผัดพรกิไก่ท ีท่ัง้หอมน่ารับประทาน เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง 

  ไกบ่าบคีวิผดั      
ซอสเกาหลี 

 

 ทีพ่กั  SIHEUNG  HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ เมอืงซูวอน  

วนัที่สาม  โรงถา่ยละคร  Mbc dramia - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– ช็อปป้ิงตลาดฮงแด 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าท่านสู่ โรงถา่ยละคร  Mbc dramia หรอื ยงอินแดจงักมึพารค์ (Yongin 
Daejanggeum Park) ตัง้อยู่ในเขตชออนิ เมอืงยงอนิ จังหวัดคย็องก ี เป็นฉากกึ่ง
ถาวรกลางแจง้ ส าหรับถ่ายท าละครหรอืภาพยนตร ์มลีะครแนวประวัตศิาสตรเ์กาหลี
จ านวนมากถ่ายท าท ี่นี่ เช่น จูมง มหาบุรุษกู บั้ลลังก์ ลีซาน จอมบัลลังก์พลิก
แผ่นดนิ ทงอ ีจอมนางคู่บัลลังก ์เป็นตน้ เกดิขึน้จากความร่วมมอืระหว่างเอ็มบซีกีับ
เมอืงยงอนิทีต่กลงกันสรา้งฉากกลางแจง้เพื่อใชใ้นการถ่ายท าละคร เริม่ก่อสรา้งใน
ปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) และเปิดใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ชมครัง้แรกในปี พ.ศ. 
2554 (ค.ศ. 2011) มพีื้นท ีข่นาด 2,500,000 ตารางเมตร ประกอบดว้ยอาคารต่าง 
ๆ ท ีจ่ าลองมาจากยุคสามราชอาณาจักรเกาหล ียุคราชวงศโ์ครยอ และยุคราชวงศ์

โชซ็อน   

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นด้วย “คาลบี”้หมูย่าง

เกาหล ีเป็นอาหารพื้นเมอืงเกาหลที ี่เลือ่งชื่อและรูจั้กกันดีทั่วโลก มีรสชาติออก
หวาน นุ่มและกลมกล่อม น าหมูสเต็กส่วนทีต่ ิดกับกระดูก(เชือ่ว่าเป็นส่วนที่อร่อย
ทีสุ่ด) ย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิและตัดเป็นชิ้นพอค า ห่อทานแบบเมีย่งค าไทย 
โดยใส่น ้าจิ้มเตา้เจียวและเครื่องเคยีงที่ชอบหรือขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บริการ
เครือ่งเคยีงต่างๆ 

หมูยา่งเกาหลี 
 

บา่ย น าท่านสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศ
โดยมบีรษัิทซัมซุงเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ใหท้่านไดอ้สิระเท ีย่วชม
ท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก ทีน่ ีท่่านจะพบเจา้
ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมที ีส่ารถ
สือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีหรอืเขา้สู่ดนิแดนแห่งเทพนยิาย สวนสีฤ่ดู ซึง่จะ
ปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดูกาล อกีทัง้ยังสามารถสนุกกับเครือ่งเล่นนานาชนดิ 
อาทเิช่น สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ึง่ก าลังบานสะพร่ัง
อวดสสัีนเต็มสวน ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ทีจั่ดตามตารางประจ าวันดว้ยบัตร
เขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครือ่งเล่นไมจ่ ากัดรอบ เลอืกชมและ
เลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึต่างๆอย่างมากมาย  จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง 
ถนนฮงแด ย่านวัยรุ่นชือ่ดังท ีอ่ยู่หนา้มหาวทิยาลัยอแีดสนิคา้ท ีม่จีะเป็นเสือ้ผา้แบบ
วัยรุ่นทันสมัยในราคาทีย่่อมเยาว ์  

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย เมนู “บุฟเฟ่ตบ์าบคีวิสไตล์

เกาหลี 
บุฟเฟ่ตบ์าบคีวิ 

สไตล์เกาหลี 

 ทีพ่กั  INTER CITY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ เมอืงโซล  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%87_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B5_%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
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วนัที่สี ่          โซลทาวเวอร ์- พระราชชางดอ๊กคุง – ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหล ี-     

                   โรงเรยีนกมิจ+ิสวมชุดฮนับก - Cosmetic Shop - Duty Free - ตลาดเมยีงดง 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีสู่งท ี่สุดในโลกมคีวามสูงถ ึง 
480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ท่านสามารถชมทัศนยีภาพของกรุงโซลจากยอด
โซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกักซัน และถา้หัน
ไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น ้าฮันกัง *** ราคาไม่รวมค่าขึน้ลฟิท ์*** 
จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัชางด๊อกกุงเป็นพระราชวังล าดับทีส่องทึถู่กสรา้ง
ต่อจากพระราชวังเคยีงบกกุงในปีค.ศ. 1405 และมีความส าคัญในการเป็นทีพ่ านัก
ของพระมหากษัตรยิ์หลายพระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน (Joseon)  และยังเป็น1
ใน5ของพระราชวังส าคัญทียั่งคงรักษาไวม้ากมาย  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย เมนู“ซมัเกทงั”เป็น

อาหารวังในสมัยก่อนปัจจุบันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวงเชือ่กันว่าบ ารุงและ
เสรมิสุขภาพเสริฟ์ท่านละ 1 ตัวในหมอ้ดินรอ้นภายในตัวไก่จะมขีา้วเหนยีวรากโสม
พุทราแดงเกาลัดเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงเสน้ขนมจนีเหลา้โสมพรกิไทยด าและเกลอื 

ไกตุ๋่นโสม

เกาหลี 

บา่ย น าท่านสู่ ศูนยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่า
เป็นโสมทีม่คุีณภาพดที ีสุ่ด ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมที่ม ี
คุณภาพดที ี่ท ีสุ่ดและราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า เพื่อน าไปบ ารุงร่างกาย หรอืฝาก
ญาตผูิใ้หญ่ทีท่่านรักและนับถอื น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรเกาหลี ใหท้่านไดเ้ลอืก
ซือ้เลอืกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหล ีท ีน่ ามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ท ี่ม ี
สรรพคุณรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย น าท่านสู่ โรงเรยีนกมิจ ิเรยีนรูว้ธิกีารท ากิม
จ ิกมิจเิป็นผักดองทีส่ามารถเก็บไวไ้ดน้าน และเป็นอาหารทีข่ ึน้โต๊ะชาวเกาหลทีุก
มื้อ ปัจจุ บันนี้ก ิมจิเป็นที่นิยมแพร่หลายที่ไม่ว่ามื้อไหนก็จะตอ้งมีก ิมจิเป็น
ส่วนประกอบอยู่ในอาหารมือ้นัน้ๆ ดว้ยทุกครัง้ไป และกมิจนิียั้งมมีากกว่า 100 ชนดิ
ใหเ้ลือกรับประทาน ใหท้่านฝึกลองท าและไดช้มิกมิจฝีิมือของตัวท่านเองโดยมี
วทิยากรสอนวิธีการท าและขัน้ตอนการเตรยีมวัตถุดิบใหท้่านทุกขั้นตอน และ
สามารถน ากลับมาเป็นของฝากได ้พเิศษ...ใหท้า่นไดท้ดลองสวมชุดฮนับก ชุด
ประจ าชาติเกาหลี  เพื่อเก็บภาพแห่งความประทบัใจ  จากนั้นน าท่ าน สู่ 
Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดังของเกาหล ีมากมายหลายแบรนด์
ดัง อาทเิช่น W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นตน้จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้
ปลอดภาษีทีห่า้ง Duty Free  

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “จมิดกั” เป็นเมนูพื้นเมอืง

ดัง้เดมิของเมอืงอันดง โดยจะใชไ้ก่ทัง้ตัวผัดรวมกับวุน้เสน้ + มันฝร่ัง+ พรกิ + 
ซอสด า โดยเนือ้ไก่ท ีน่ ิม่รสชาดปิระมาณว่ากนิไก่พะโล ้แต่จะเป็นสูตรเกาหล ี 

ไกอ่บซีอิ๊ววุน้

เส้น 

 

 จากนัน้ใหท้่าน ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามส
แควร ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดัง อาท ิEtude, 
Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นตน้ 

 

 ทีพ่กั  INTER CITY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ เมอืงโซล  

วนัที่หา้          ศูนย์น า้มนัสนเข็มแดง - พลอยอเมทิส - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - อนิชอน – เซีย่งไฮ ้

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 

 

น าท่านสู่  ศูนยน์ า้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบรสุิทธิ ์100% 
ซึง่สรรพคุณของน ้ามันสนเข็มแดงนัน้มปีระโยชนอ์ย่างมากมายทัง้ช่วยละลายคลอ
เรสเตอรอลและไขมันทีอุ่ดตันในเสน้เลอืดลดระดับน ้าตาลในเลอืดช่วยขับสารพิษ
ออกจากร่างกายในรูปแบบของเสยีเช่นเหงือ่ปัสสาวะอุจจาระช่วยลา้งสารพิษหรอื
ดที็อกซเ์ลอืดใหส้ะอาดเพิ่มการไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ช่วยเพิม่ภูม ิ
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ตา้นทานใหก้ับร่างกายบ ารุงผวิพรรณใหส้ดใสจากภายในและลดอัตราเสีย่งในการ
เกดิโรคมะเร็ง จากนัน้น าท่านสู่ โรงงานพลอยอเมทสิ หรอื พลอยสมี่วง ท ีม่ ี
ชือ่เสยีงของประเทศเกาหล ี ซึง่ชาวโสมเชือ่ว่าถา้ไดม้พีลอยชนดินีต้ดิตัวไว ้จะท า
ใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิขึน้กับชวีติ  โดยระหว่างทางน าท่านชอ้ปป้ิงที ่ 
ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เช่น กมิจ ิ
บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลูกอม ผลไมต้ามฤดูกาลและของทีร่ะลกึ
ต่างๆ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู “บุลโกก”ิ หรอื

เนือ้หมูสดหมักกับซ๊อสและเครือ่งเทศจนไดท้ ี ่แลว้น ามาใส่บนกระทะผัดกับกะหล ่า

ปีสดและวุน้เสน้ของเกาหล ีมนี ้าขลุกขลกิรสชาตอิอกหวานเล็กนอ้ย พรอ้มกับเสริฟ์

ขา้วสวยและเครือ่งเคยีงต่างๆ 

เนือ้หมูกบัซ๊อส

ผดักบักะหล ่า 

16.20 น. จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สนามบนินานาชาตผู่ิตง เมอืงเซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิ 
China Eastern Airlineเท ีย่วบนิที ่MU5034 

 

17.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิูต่ง เมอืงเซี่ยงไฮ้  เวลาทอ้งถ ิน่เร็วกว่าประเทศ
ไทย 1 ช่ัวโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็น
เวลาทอ้งถ ิน่) 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร .. เมนูพเิศษ.. ขาหมูร ่ารวย เสี่ยวหลงเปา  

 ทีพ่กั  YITEL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่   

วนัที่หก       รา้นนวดฝ่าเท้า-ตลาดน า้โบราณจูเจยีเจีย่ว+ลอ่งเรอืชมเมอืง-หาดไว่ทาน  

                  สนามบนิผู่ตงเซีย่งไฮ ้- กรุงเทพฯ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าท่านสู่ รา้นนวดฝ่าเทา้ และใหท้่านไดน้วดฝ่าเทา้ผ่อนคลายกับยาสูตรพเิศษ 
หมายเหตุ  : ขอความร่วมมอืลูกคา้...กรุณาแช่เทา้ และนวดฝ่าเทา้ทุกทา่น 
(หากท่านใดมคีวามประสงคจ์ะไม่แช่เทา้และนวดฝ่าเทา้ ...กรุณาจ่ายเพิ่มทา่นละ 
300 หยวน )  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดน า้โบราณจูเจยีเจีย่ว ซึง่ตัง้อยู่ทาง
ทศิตะวันตกของเซีย่งไฮ ้รมิฝ่ังทะเลสาบดืน้ซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจยีง
กับมณฑลเจยีงซู เป็นต าบลน ้าแห่งวัฒนธรรมโบราณ ตดิอันดับหนึง่ในสีท่ ีม่ ี
ชือ่เสยีงโด่งดังในบรรดาต าบลน ้าของเมอืงเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ไดช้ือ่ว่าเป็นไข่มุกใต ้
แม่น ้าแยงซเีกยีงจนถงึปัจจุบันนี ้ท่านจะได ้ล่องเรอืชมเมอืงจูเจยีเจีย่ว ซึง่เป็น
เมอืงทีม่สี ิง่ก่อสรา้งทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศห์มงิ และราชวงศซ์งิอยู่
มากมาย   

 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าท่านสู่บรเิวณ หาดไวท่าน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าหวงผู่มคีวามยาวจาก
เหนือจรดใตถ้ ึง 4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ไดช้ื่อว่า “พิพิ ธภัณฑ์

นานาชาต”ิ ถอืเป็นสัญลักษณ์ท ีโ่ดดเด่นของนครเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ถอืเป็นศูนย์กลาง
ทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคัญ แห่งหนึ่งของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่
ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน 
โกธคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็น
ทีตั่ง้ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม 

 

ค ่า เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตผิูต่ง เมอืงเซี่ยงไฮ ้เพื่อน าท่านเดนิทางกลับสู่
กรุงเทพฯ   

 

21.50 น. น าท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ China Eastern Airline เท ีย่วบนิที ่
MU547 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

01.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ   
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พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้สิ้น 

 

หมายเหตุ **  บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธใินการเปลี่ยนแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะ

เกดิจาก ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหนึง่เหตุใดจนท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตาม

หมายก าหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี่ยนแปลงรายการ

ทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ  

 
** กรุณาส่งมอบหนงัสือเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 

 

ขอ้ควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกับการท่องเท ีย่วแห่งเมอืงจนี ทุกเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสัมพันธ์

สนิคา้พื้นเมอืงใหนั้กทอ่งเท ีย่วทั่วไปไดรู้จั้ก ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้, ไข่มุก, รา้นผา้

ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร ์ ดว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเท ีย่วทกุท่านทราบว่า รา้น

รัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ 

ทัง้สิน้ 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ่ 

(หอ้งละ2 

ทา่น) 

เด็กอายุต ่า

กว่า 12  ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 

1 ทา่น 

เด็กอายุต ่า

กว่า 12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 2 

ทา่น มเีตยีง

เสรมิ 

เด็กอายุต ่ากว่า 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ทา่น 

ไม่มเีตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

ก าหนดวนัเดนิทาง  : ตุลาคม 60 

18-23 ต.ค.60 (วนัหยุดปิยะมหาราช)                      
25,900.- 25,900.- 25,900.- 25,900.- 6,900 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม      

 ค่าบัตรโดยสารชัน้ทัศนาจรไป – กลับ (ต๋ัวกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

 ค่าทีพั่ก 4 คนื หอ้งละ 2-3 ท่าน 

 ค่ารถรับส่ง,อาหาร,ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

 หัวหนา้ทัวร ์และหรอืไกดข์องบรษัิททัวร ์Land Operater ทีเ่กาหล ีผูช้ านาญเสน้ทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

 เพิ่มเตมิกับทางบรษัิทได ้** 

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 
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ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 น ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกนิ 2 ใบ ใบละ 23 กโิลกรัมรวมเป็น 46 กโิลกรัม / ท่าน 

ค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สัมภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้่านละ

1 ชิน้น ้าหนักตอ้งไม่เกนิ7กโิลกรัมถา้น ้าหนักของกระเป๋าสัมภาระเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดไวจ้ะตอ้งเสยี

ค่าใชจ่้ายส่วนทีเ่กนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าธรรมเนยีมการยื่นขอวซ่ีากรุ๊ป เขา้ประเทศจนี 4 วันท าการ (1,000 บาท) 

 

 

**เป็นวซ่ีากรุ๊ปตอ้งไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปหากยกเลกิเดนิทางวซ่ีาจะถูกยกเลกิทันทไีม่สามารถน าไปใชก้ับการเดนิทาง 

ครัง้อ ืน่ๆไดแ้ละกรณียกเลกิเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณีกรณีเก็บค่าวซ่ีาจนีท่านละ 1,000 บาท  

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่วซี่ากรุป๊จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. ส่งส าเนาพาสปอรต์ กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนั (หนา้พาสปอรต์ตอ้งชดัเจนไมเ่บลอ) ตามรูปแบบ ตย. 

ดา้นล่าง 

วซ่ีากรุ๊ป – ทางบรษัิทจะส่งชือ่เขา้ทางสถานทูตจนีเพื่อขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเขา้

เมอืง ซึง่สามารถเขา้ไปพ านักเพื่อการท่องเท ีย่วเป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 15 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. กรอกขอ้มูลทา้ยโปรแกรมใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิเทา่น ัน้  

**หมายเหตุ**  

เอกสารตอ้งไดก้่อนล่วงหนา้ 10 วัน ไม่เสยีค่าวซ่ีา หากไดเ้อกสารหลัง 10 วัน ก่อนเดนิทางเสยีค่าวซ่ีาเพิ่ม 500 บาท 

กรณีท ีลู่กคา้มวีซ่ีาจนีอยู่แลว้ หรอื ยื่นเอง หักคนื 1,000 บาท 
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 กรณีตอ้งการยื่นเป็นวซ่ีาเดีย่วส าหรับคนไทยเก็บค่าวซ่ีา 1,500 บาท  

 ส าหรับต่างชาตเิก็บเพิ่ม 1,600 บาท  //ยกเวน้พาสอเมรกิา เก็บ 5,060 บาท 

**ดังนัน้กรณีลูกคา้มวีซ่ีาแลว้กรุณาแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาท ิค่าอาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้ 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท ีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด  

 ค่าทปิไกดท์อ้งถ ิน่และค่าทปิคนขับรถทอ้งถ ิน่ 40 หยวน/ท่าน/ทรปิ (เซีย่งไฮ)้ 

ค่าทปิไกดท์อ้งถ ิน่และค่าทปิคนขับรถทอ้งถ ิน่ 20,000 วอน ต่อท่าน (เกาหล)ี 

 วซ่ีาเขา้ประเทศเกาหล ี ในกรณที ีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว หรอื ประเทศทีท่ ีต่อ้งท าวซ่ีาเขา้ประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลใีต ้ค่าธรรมเนยีมการยื่นวซ่ีาท่านละ 1,580 บาท ส าหรับผูท้ ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้ง

ท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่งเอกสารยื่นวซ่ีา 

 

 

เงือ่นไขเพิม่เตมิ   

-  กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ท ีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่  บรษัิทระบุ 

   ในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ  

-  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จุีดประสงคก์ารเดนิทางเพื่อท่องเท ีย่วเกาหลเีทา่นัน้      

-  เท ีย่วบนิราคา และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

-  ราคานีไ้ม่รวมภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และค่าใชจ่้ายส่วนตัวอืน่ๆ, ค่าทปิไกดแ์ละคนขับรถ 

-  เมือ่ตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขและ   

   ขอ้ตกลงต่าง ๆ ท ีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

ขอ้แนะน าในการทอ่งเทีย่วการเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารทีค่วรเตรยีมก่อนการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพิจารณาใหเ้ฉพาะ 

          นักท่องเท ีย่วท ีม่าท่องเท ีย่วโดยสุจรติเทา่นัน้ท ีผ่่านเขา้เมอืงได ้และพิจารณาจาก  

1.หลักฐานการท างานประจ าของนักท่องเท ีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตัวไปแสดงดว้ย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร  

             จดหมายการท างานภาษาอังกฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจั้ดคณะ  

2.หลักฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเท ีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300  

              เหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไม่มบัีตรเครดติคารด์) หากมบัีตร 

              เครดติต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตัวไป 

              ดว้ยหรอืหลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบว่าท่านคอืนักท่องเท ีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศกึษาหรอืบัตรนักศกึษาและควรเดนิทางกับผูป้กครอง เช่น    

              บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกุลเดยีวกัน 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม่ ควรน าพาสปอรต์เก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอรต์ใหม่หรอืน าตดิตัวไปดว้ย   

5. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเท ีย่ว ไม่ควรสวมใส่รองเทา้แตะ 
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การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. ส่วนทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดก่อนการเดนิทาง 15 วัน 

การยกเลิก 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมือ่ผลวซ่ีาผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามัดจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 

3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

4. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

6. ยกเลิกการเดนิทาง ในวันเดนิทาง,ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้

ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จาก

โรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายที่

ไม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนยีม ในการมัดจ าต๋ัวท่านละ 10,000 บาท  และค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าท ีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ท ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆท ีอ่ยู่นอกเหนอืการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิท ีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญ

หาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท ีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบค่าบรกิารที่

ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรับราคาต๋ัว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ ืน่ทดแทน

ให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสิทธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น และทางบรษิทั
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จะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่น ประเทศเกาหลีใต ้เรยีกเก็บเป็นจ านวนเงนิ 100 USD, ประเทศจนี 300 

หยวน ตอ่ทา่นตอ่วนั 

11.ในกรณีทีลู่กค้าตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ที่ของบรษิ ัท ฯ กอ่นทุกคร ัง้ มิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

เอกสารในการท าวซี่าเด ีย่วจนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5x 2 นิว้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จาก

คอมพิวเตอร ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ส าหรับผูท้ ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวซ่ีา 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตัวท่านเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา อายุต ่ากว่า 18 ปีบรบูิรณ์ ตอ้งแนบส าเนาสูตบัิตรของเด็ก 

และในกรณีท ีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
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8. ขอ้มูลจรงิเก ีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ท ีท่ างาน ญาตทิ ีต่ดิต่อไดใ้นกรณี

ฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูล

เท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซีา่ เล่มทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทสุ์ม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวซ่ีา ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 

5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิ

หรอืเปลี่ยนระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบั้ตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซ่ีาใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบั้ตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจ

ตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย์  

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวต่างชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิ ีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเท่านัน้ 

    -หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

    -กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง    

     เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซี่าใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิ ืน่ๆ จ่ายเพิ่ม  100  บาท 

    - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ท ีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6  เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีา และตราเขา้-ออก 

   อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5x2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

        5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย์ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 

2. น ารูปถ่ายเก่า ท ีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลัง ท ีถ่่ายเล่น หรอืรูปยืนเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื่อยื่นท าวซ่ีา 

4. น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสตคิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์

อตัราคา่วซี่าดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางล่าชา้  

 ยืน่วซี่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน สวสิเซอ

แลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซี่าดว่นได)้ 

 

**การขอวีซา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยื่นวีซา่โดย 

ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
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ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงขึน้ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษีน า้มนัขึน้

ในอนาคต ซึ่งทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

**เนือ่งจากสถานทูตจนีมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซี่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) 

NAME.........................................................................SURNAME............................................................ 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

.................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  

..................................................................................................... .......................................................

.................รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื........................................ 

ทีอ่ยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

............................................................................................................................................................

...................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น......................... 

 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)…………………………………………………….. 

ต าแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ์หญ่) 

................................................................................................. ...........................................................

..................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร..............................................  

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแล้ว   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่

..............................เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

............................................................................................  

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME...................................................................... 

RELATION........................................................ 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ICN-MU001         หนา้ 13 จาก 13                                                                                         
    
 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  INC-MU001 SHANGHAI 6D4N OCT17-MU-W07 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME...................................................................... 

RELATION........................................................ 

 

หมายเหตุ 

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแล้วไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

**  แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970, 0-2245-7033  

 


