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เมืองโบราณจเูจียเจ่ียว | วดัพระหยกขาว | ถนนนานกิง  
STARBUCK RESERVE ROASTERY | เสี่ยวหลงเปา | อาหารบฟุเฟ่ต์นานาชาต ิ

 
   

 

 

 

 

  

 

 

 

เซ่ียงไฮ้  ไฉไล ท่องเมืองโบราณจเูจียเจี่ยว 4 วัน 3 คืน 
เดินทาง สิงหาคม – ตุลาคม  2562  

 

 

 

 
ราคาเพียง 9,988.- 

เส้นทางการเดนิทาง  
วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ-(สนามบนิสวุรรณภมู ิ)–เซ่ียงไฮ้-(ท่าอากาศยานนานาชาตเิซ่ียงไฮ้ผูต่ง)(FM856/19.10-01.10) 
วนัท่ี 2   เมืองโบราณจเูจียเจ่ียว+ลอ่งเรือ - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี ้- หาดไวท่าน - อโุมงเลเซอร์ 
วนัท่ี 3   ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ) - ตลาดเฉินหวงเม่ียว - บฟุเฟ่ต์นานาชาต ิ- STARBUCK RESERVE ROASTERY - ถนนนานกิง 
วนัท่ี 4.  วดัพระหยกขาว - ร้านหยก - ตลาดก๊อปปี ้TAOBAOCHENG – เซ่ียงไฮ้ (ท่าอากาศยานนานาชาติเซ่ียงไฮ้ผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบิน

สวุรรณภมู ิ) (FM853/18.25-21.55 ) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ-(สนามบินสุวรรณภูมิ )–เซ่ียงไฮ้-(ท่าอากาศยานนานาชาติเซ่ียง
ไฮ้ผู่ตง)(FM856/19.10-01.10) 

16.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ 
(FM) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางให้กบัทกุท่าน 

19.10 น. ออกเดนิทางสู ่มหานครเซ่ียงไฮ้ เท่ียวบนิท่ี FM856 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
01.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเซ่ียงไฮ้ ผู่ตง ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตัง้แต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บ้าน

ชาวประมงจนถึงสมยัราชวงศ์ซ่งได้เปล่ียนแปลงเป็นเซ่ียงไฮ้ซึ่งขณะนัน้เป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลงัจากสงครามฝ่ิน  ค.ศ. 1848 
ตวัเมืองเซ่ียงไฮ้ถกูเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตัง้อยู่ริมแมน่ า้หวงผู ่ห่างจากปากแม่น า้แยงซีเกียง 17 กิโลเมตร 
แบง่ออกเป็น 2 เขต คือ เขตผูต่ง(ใหม)่ และเขตผูซี่(เก่า) กัน้โดยแมน่ า้หวงผู ่ 
น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั 

ที่พัก โรงแรม  SHANGHAI DONGFANG HOTEL หรือเทียบเท่า บริเวณใกล้สนามบนิ 

วันที่2 เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว+ล่องเรือ - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี ้- หาดไว่
ทาน - อุโมงเลเซอร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว ซึ่งตัง้อยู่ทางทิศตะวันตกของเซ่ียงไฮ้ ริมฝ่ังทะเลสาบดืน้ซาน และอยู่ระหว่าง

มณฑลเจ๋อเจียงกบัมณฑลเจียงซู เป็นต าบลน า้แห่งวฒันธรรมโบราณ ตดิอนัดบัหนึ่งในส่ีท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัในบรรดาต าบลน า้
ของเมืองเซ่ียงไฮ้ อีกทัง้ได้ช่ือวา่เป็นไขม่กุใต้แมน่ า้แยงซีเกียงจนถึงปัจจุบนันี ้ท่านจะได้ล่องเรือชมตลาดน า้จูเจียเจ่ียว ซึ่งเป็น
เมืองท่ีมีสิง่ก่อสร้างทางวฒันธรรมโบราณของราชวงศ์หมงิ และราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย  

 

 
 น าท่านเย่ียมชม ศูนย์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า ผ้าพนัคอ ฯลฯ ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมาผลิต

เป็นสนิค้าทัง้ใช้เคร่ืองจกัร ชมการดงึใยไหมรังแฝดเพ่ือมาท าไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกบัการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใช้เอง   
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเดินทางสู่ ย่านซินเทียนตี ้( Xin Tian Di ) ย่านฮิปเตอร์ใจกลางนครเซ่ียงไฮ้ ท่ีวยัรุ่นต้องมา กลายเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวตดิอนัดบัต้นๆไปแล้ว ส าหรับแหล่งช้อปปิง้แห่งนี ้ไม่แพ้แหล่งช้อปปิง้รุ่นพ่ี อย่าง ถนนนานกิง ถนนอู่เจียง Yu Yuan 
Bazaar ถือว่าเป็นอีก 1 ไฮไลท์เด็ดของนครแห่งนี ้เน่ืองจากเอกลักษณ์ท่ีไม่เหมือนใคร สิ่งปลูกสร้างท่ีใช้อิฐบล็อกแบบ
สถาปัตยกรรมแบบ Shikumen (ซิกเหมิน) การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัตกกับจีนเข้าด้วยกัน ทางเดินหิน 
ก าแพงหิน ประตหูิน บ้านเมืองเก่าแตด่แูลรักษาอย่างดี อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั   



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

  3 เซ่ียงไฮ้ ไฉไล ท่องเมืองโบราณจเูจียเจ่ียว 4 วนั 3 คืน  โดย สายการบนิเซ่ียงไฮ้แอร์ไลน์  [GQ1PVG-FM001]             

 

 

 
 น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4กิโลเมตรเป็นเขต

สถาปัตยกรรมท่ีได้ช่ือวา่ “พพิธิภณัฑ์นานาชาต”ิ ถือเป็นสญัลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ของนครเซ่ียงไฮ้ อีกทัง้ถือเป็นศนูย์กลางทางด้าน
การเงินการธนาคารท่ีส าคญั แห่งหนึ่งของเซ่ียงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมท่ีหลากหลาย 
เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นท่ีตัง้ของ
หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศลุกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่ของ 

 

 
 น าท่านนัง่ รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ เป็นเส้นทางรถไฟใต้แมน่ า้หวงผูท่ี่เช่ือมโยงระหวา่งทางฝ่ังของเดอะบนัด์ และเขตผู่ตง มี

ความยาวประมาณ 646.7 เมตร ความน่าตื่นเต้นของการท่องเท่ียวในขบวนรถไฟแห่งนีเ้ร่ิมต้นกันด้วย  โบกีร้ถไฟท่ีสามารถ
มองเห็นรอบด้านได้แบบ 360 องศา เม่ือขบวนของรถไฟเร่ิมวิ่งไปในความมืด แสงสีต่าง ๆ ก็จะเร่ิมปรากฏ สร้างความน่า
ตื่นเต้นยิ่งขึน้ด้วยเสียงต่าง ๆ แสงไฟจะเปล่ียนไปเร่ือย ๆ ปรากฏเป็นภาพท่ีงดงาม ซึ่งจะใช้เวลาทัง้หมดเพียงแค่ 3-5 นาที 
เท่านัน้ในการผา่นอโุมงค์แห่งนี ้

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร   (เมนูพเิศษ  เส่ียวหลงเปา) 
ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่ 3 ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ตลาดเฉินหวงเม่ียว - บุฟเฟ่ต์นานาชาติ - 
STARBUCK RESERVE ROASTERY - ถนนนานกิง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 
น าท่านสู ่ศูนย์นวดฝ่าเท้า(ยาบัวหมิะ)  พร้อมฟังบรรยายเก่ียวกับการแพทย์โบราณจีน อดีตถึงปัจจุบนั การส่งเสริมการใช้
สมนุไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปี รับฟังการวนิิจฉยัโรคโดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญ  พร้อมผอ่นคลายนวดฝ่าเท้า   
หมายเหตุ  : ขอความร่วมมือ กรุณาแช่เท้าทุกท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  
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น าท่านสู ่ตลาดเฉินหวังเม่ียว หรือท่ีเรียกกันว่า ศาลเจ้าพ่อหลกัเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศนูย์รวม
สนิค้าและอาหารพืน้เมืองท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาวเซ่ียงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบนัได้อย่างลงตวั  ซึ่ง
เป็นย่านสนิค้าราคาถกูท่ีมีช่ืออีกย่านหนึ่งของนครเซ่ียงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั   

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ   บุฟเฟต์อาหารนานาชาต)ิ 

 น าท่านสูร้่าน  Starbucks Reserve Roastery สาขาใหมใ่นเซ่ียงไฮ้ ใหญ่กวา่สาขาปกติ 300 เท่า ส าหรับสาขา Reserve 
Roastery ท่ีเพิง่เปิดให้บริการในเซ่ียงไฮ้ใหมห่มาดเม่ือวนัท่ี 6 ธ.ค.ท่ีผา่นมานี ้สาขานีน้อกจากความยิ่งใหญ่อลงัการแล้ว ยังมี
บาร์จิบกาแฟท่ียาวท่ีสดุในโลก ถึง 88 ฟุต  ขึน้แท่นเป็นสาขาท่ีมีบาร์จิบกาแฟยาวท่ีสดุในโลกของ Starbucks ลกูค้าสามารถ
มาชมการคัว่กาแฟสดๆ สมัผสับรรยากาศของกาแฟเตม็รูปแบบและเคร่ืองดื่มต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทัง้เคร่ืองดื่มท่ีมีเฉพาะ
สาขานีแ้ห่งเดียวเท่านัน้  

 

 
 จากนัน้น าท่านสู ่ถนนนานกิง หรือ นานจงิลู่ ( Nanjing Lu) เป็นถนนท่ีเก่าแก่ของเซ่ียงไฮ้สร้างขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1851 ถือว่า

เป็น walking street หรือ ถนนคนเดนิ มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พืน้ถนนปดู้วยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 
ฝากฝ่ังของนานจิงลู่ เป็นท่ีตัง้ของร้านค้ามากมาย มีทัง้ร้านขายเสือ้ผ้าแฟชั่น ร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร ภัตตาคารหรู 
ร้านจิวเวลร่ีช่ือดงั ทัง้ร้านท่ีเป็นของคนจีนท้องถิ่น และของต่างชาติ ร้านฟาสต์ฟู้ด มีตัง้แต่ ร้าน KFC, McDonald, SUBWAY 
Pizza Hut ร้านไอศครีม   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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วันที่ 4 วัดพระหยกขาว - ร้านหยก - ตลาดก๊อปป้ี TAOBAOCHENG – เซี่ยงไฮ้ (ท่า
อากาศยานนานาชาติ เซี่ ยงไฮ้ผู่ ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ ) 
(FM853/18.25-21.55 ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านชม วัดพระหยกขาว ตัง้อยู่บนถนนอานเหย่ียนในเขตผู่ถอ กลางเมืองเซ่ียงไฮ้ เป็นวดัศนูย์รวมจิตใจของชาวพทุธใน 

เซ่ียงไฮ้ และเป็นวดัท่ีนกัท่องเท่ียวเข้านมสัการเป็นจ านวนมากท่ีสดุของเมืองเซ่ียงไฮ้ ภายในวดัมีพระพทุธรูปปางนั่งทัง้ 2 องค ์
สลกัจากหยกทัง้แท่ง แสงสว่างและแสงสะท้อนของหยกขาวนัน้ท าให้องค์พระพทุธรูปมีความงดงามสว่างเจิดจ้ายิ่งขึน้  องค์
พระพทุธรูปปางนัง่มีความสงู 190 เซนตเิมตร และ หุ้มด้วยเพชรพลอย หินมโนรา และ มรกต แสดงถึงการถือศีลอดอาหารและ
ตรัสรู้แจ้งพระพทุธเจ้า สว่นพระพทุธรูปปางไสยาสน์ มีความยาว 96 เซนตเิมตร นอนเอียงด้านขวาและหนุนพระเศียรด้วยพระ
หัตถ์ขวาและพระหัตถ์ซ้ายวางบนขาด้านซ้าย ลักษณะเช่นนีเ้รียกว่า ปรินิพพาน ใบหน้านิ่งสงบแสดงถึง สันติสขุ ของพระ
ศากยมนีุ เม่ือครัง้ท่านได้จากโลกนีไ้ป ภายในวดั ยังมีพระนอนองค์อ่ืนๆ ซึ่งมีความยาว 4 เซนติเมตร ซึ่งถูกอัญเชิญมาจาก
ประเทศสงิคโปร์ โดยเจ้าอาวาสองค์ท่ีสบิ ในปี ค.ศ.1989 มากกวา่นีย้งัมีภาพวาดโบราณ และคมัภีร์พระไตรปิฎก จัดวางไว้อีก
ส่วนของวดั ถึงแม้ว่าประวตัิของพระหยกขาวจะไม่ยาวนาน ความเก่าแก่และสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่ายท าให้วัดแห่งนีมี้
ความโดดเดน่และไมอ่าจเลียนแบบได้ ในเมืองทนัสมยัเช่นนี ้  

 

 
 น าท่านเย่ียมชม ศูนย์หยก อญัมณีล า้คา่ เคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนัอย่างแพร่หลายเพราะเช่ือว่าใส่ แล้วจะช่วยป้องกันอันตราย

ได้ ให้ท่านได้เลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน   
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 จากนัน้ให้ท่านช้อปปิง้จใุจกบั ตลาดก๊อปป้ี TAOBAOCHENG มีสนิค้าให้เลือกซือ้มากมายหลากหลายย่ีห้อในราคาย่อมเยา
ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผ้า กระเป๋า ให้ท่านเลือกช้อปอย่างเตม็อิ่ม 

 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตเิซ่ียงไฮ้ผู่ตง 
18.25 น. อ าลา มหานครเซ่ียงไฮ้ โดยสายการบนิไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ (FM) เท่ียวบนิท่ี FM853 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
21.55น. เดนิทางถึงสนามบนิ สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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อัตราค่าบริการ : เซ่ียงไฮ้  ไฉไล ท่องเมืองโบราณจูเจียเจ่ียว 4 วัน 3 คืน โดย เซ่ียงไฮ้แอร์ไลน์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 01-04 ส.ค.62 13,988.- 13,988.- 13,988.- 3,500.- 4,988.- 
วนัท่ี 10-13 ส.ค.62 14,988.- 14,988.- 14,988.- 3,500.- 4,988.- 
วนัท่ี 12-15 ส.ค.62 9,988.- 9,988.- 9,988.- 3,500.- 3,988.- 
วนัท่ี 15-18 ส.ค.62 14,988.- 14,988.- 14,988.- 3,500.- 4,988.- 
วนัท่ี 22-25 ส.ค.62 13,988.- 13,988.- 13,988.- 3,500.- 4,988.- 
วนัท่ี 26-29 ส.ค.62 9,988.- 9,988.- 9,988.- 3,500.- 3,988.- 
วนัท่ี 29ส.ค.-01 ก.ย.62 14,988.- 14,988.- 14,988.- 3,500.- 4,988.- 
วนัท่ี 01-04 ก.ย.62 9,988.- 9,988.- 9,988.- 3,500.- 3,988.- 
วนัท่ี 05-08 ก.ย.62 13,988.- 13,988.- 13,988.- 3,500.- 4,988.- 
วนัท่ี 12-15 ก.ย.62 14,988.- 14,988.- 14,988.- 3,500.- 4,988.- 
วนัท่ี 16-19 ก.ย.62 9,988.- 9,988.- 9,988.- 3,500.- 3,988.- 
วนัท่ี 19-22 ก.ย.62 14,988.- 14,988.- 14,988.- 3,500.- 4,988.- 
วนัท่ี 11-14 ต.ค.62 15,988.- 15,988.- 15,988.- 3,500.- 5,988.- 
วนัท่ี 18-21 ต.ค.62 15,988.- 15,988.- 15,988.- 3,500.- 5,988.- 
วนัท่ี 25-28 ต.ค.62 14,988.- 14,988.- 14,988.- 3,500.- 4,988.- 
วนัที 31ต.ค.-03 พ.ย.62 14,988.- 14,988.- 14,988.- 3,500.- 4,988.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 3,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
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2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 
ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
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 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 

กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิง่ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
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ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าห รับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
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ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไม่ทราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซา่ในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว(เลม่เหลอืง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน  
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5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
 
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
  

 

 

 

 

 

 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

  12 เซ่ียงไฮ้ ไฉไล ท่องเมืองโบราณจเูจียเจ่ียว 4 วนั 3 คืน  โดย สายการบนิเซ่ียงไฮ้แอร์ไลน์  [GQ1PVG-FM001]             

 

**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
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2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 
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