
XW04 SHA (ซปุตาร ์ไอห้นุ่มเซีย่งไฮ)้ 
 

บนิตรง เซีย่งไฮ ้หงัโจว อูซ๋ ี5 วนั 3 คนื 
 ซุปตาร.์.. ไอห้นุม่เซีย่งไฮ ้

กําหนดการเดนิทาง กมุภาพนัธ ์– ตลุาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

โดยสายการบนิ NOK SCOOT  (XW)  
 บนิตรงสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้ทอ่งมหานคร ทีไ่มเ่คยหลบัไหล  

 ลอ่งเรอืสมัผสัความงามแหง่ ทะเลสาบซหี ูตํานานแหง่นางพญางขูาว 

 หาดไวท่าน... หาดในตํานาน เจา้พอ่เซีย่งไฮ ้ 

 รา้นกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญแ่ละสวยทีส่ดุในโลก 

 สวนพุทธศาสนาเหนีย่นฮวาวาน เมอืงโบราณสรา้งขึน้ใหม ่ 

 เมนพูเิศษ... ซีโ่ครงหมูอูซ๋ ีเสีย่วหลงเปา ไกแ่ดง ไกข่อทาน และหมูตงปอ 

 มนีํา้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
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วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 -3 ทา่น 

ตอ่หอ้ง 

ราคาเด็ก 
(อายุ 2-18 ปี) 

พกัเดีย่ว 

25 กุมภาพนัธ ์- 01 มนีาคม (ไฟลท์ปฐมฤกษ)์ 8,888.- 11,888.- 3,500.- 

27 กุมภาพนัธ ์– 03 มนีาคม 2562 8,888.- 11,888.- 3,500.- 

02 – 06 มนีาคม 2562 8,888.- 11,888.- 3,500.- 

09 - 13 มนีาคม 2562  9,888.- 12,888.- 3,500.- 

13 - 17 มนีาคม 2562  9,888.- 12,888.- 3,500.- 

16 - 20 มนีาคม 2562  10,888.- 13,888.- 3,500.- 

20 - 24 มนีาคม 2562  10,888.- 13,888.- 3,500.- 

23 - 27 มนีาคม 2562  10,888.- 13,888.- 3,500.- 

27 - 31 มนีาคม 2562  10,888.- 13,888.- 3,500.- 

30 มนีาคม – 03 เมษายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

03 – 07 เมษายน 2562  (วนัจกัร)ี 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

06 – 10 เมษายน 2562  (วนัจกัร)ี 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

07 - 11 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

08 - 12 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

09 – 13 เมษายน 2562 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

10 – 14 เมษายน 2562 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

11 – 15 เมษายน 2562 (วนัสงกรานต)์ 15,888.- 18,888.- 3,500.- 

12 - 16 เมษายน 2562 (วนัสงกรานต)์ 15,888.- 18,888.- 3,500.- 

13 - 17 เมษายน 2562 (วนัสงกรานต)์ 15,888.- 18,888.- 3,500.- 

14 - 18 เมษายน 2562 (วนัสงกรานต)์ 15,888.- 18,888.- 3,500.- 

15 - 19 เมษายน 2562 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

16 - 20 เมษายน 2562 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

17 – 21 เมษายน 2562 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

20 - 24 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

21 - 25 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

22 - 26 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 
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23 - 27 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

24 - 28 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

25 - 29 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

26 - 30 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

02 - 06 พฤษภาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

04 - 08 พฤษภาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

08 - 12 พฤษภาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

11 - 15 พฤษภาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

15 - 19 พฤษภาคม 2562 (วนัวสิาขบชูา) 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

18 - 22 พฤษภาคม 2562 (วนัวสิาขบชูา) 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

22 - 26 พฤษภาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

25 - 29 พฤษภาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

29 พฤษภาคม – 02 มถิุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

01 - 05 มถิุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

05 - 09 มถิุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

08 - 12 มถิุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

12 - 16 มถิุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

15 -19 มถิุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

19 - 23 มถิุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

22 - 26 มถิุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

26 - 30 มถิุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

29 มถิุนายน – 03 กรกฎาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

03 - 07 กรกฎาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

06 - 10 กรกฎาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 
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10 - 14 กรกฎาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

17 - 21 กรกฎาคม 2562 (วนัเขา้พรรษา) 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

20 - 24 กรกฎาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

23 - 27 กรกฎาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

27 - 31 กรกฎาคม 2562  

(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 
12,888.- 15,888.- 3,500.- 

31 กรกฎาคม – 02 สงิหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

03 - 07 สงิหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

07 - 11 สงิหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

11 - 15 สงิหาคม 2562 (วนัแม)่ 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

14 - 18 สงิหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

17 - 21 สงิหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

21 - 25 สงิหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

24 - 28 สงิหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

28 สงิหาคม – 01 กนัยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

31 สงิหาคม – 04 กนัยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

04 - 08 กนัยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

07 - 11 กนัยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

11 - 15 กนัยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

14 - 18 กนัยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

18 - 22 กนัยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

21 - 25 กนัยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

25 - 29 กนัยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

12 – 16 ตลุาคม 2562  12,888.- 15,888.- 3,500.- 

13 – 17 ตลุาคม 2562  12,888.- 15,888.- 3,500.- 

14 - 18 ตลุาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

15 - 19 ตลุาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

16 - 20 ตลุาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.- 



XW04 SHA (ซปุตาร ์ไอห้นุ่มเซีย่งไฮ)้ 
 

 

**คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์ 
ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กชําระเทา่ผูใ้หญ)่ ** 

 
วนัแรก      กรงุเทพมหานคร  (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง 

  

18.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประต ู5 เคาทเ์ตอร ์6 สายการบนิ

นกสกูต๊ (XW) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและนําทา่นโหลดสมัภาระ 

21.20 น. ออกเดนิทางสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW858   

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจําหนา่ยอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง   ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง-ทีพ่กั-เซีย่งไฮ-้หงัโจว-ลอ่งเรอืชมทะเลสาบซหีู 

หมูบ่า้นใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจยี 

02.20+1 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิ่างไหผู่ต่ง มหานครเซีย่งไฮ ้ประเทศจีน (เวลาทอ้งถิน่

ประเทศจนี เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก 

มหานครเซีย่งไฮ ้มหานครทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจนี ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น้ําแยงซ ีเป็นศนูยก์ลาง

การคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวันออกเฉียงใต ้มีพื้นที ่6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  

14  ลา้นคน เป็นเมืองท่าพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต ้ทีไ่ดร้ับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า 

“นครปารสีแห่งตะวันออก” 

ทีพ่กั  โรงแรม Linzhen Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงัโจว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) เมืองหลวงของมณฑลเจ๋อ

เจยีง ซึง่มคีวามมั่งคัง่มากทีส่ดุแห่งหนึง่ เป็นแหล่งเภสชัอุตสาหกรรมและสถาบันศลิปะทีม่ีชือ่เสยีง

แห่งหนึง่ของประเทศจีน ซึง่ในอดตีมีคําเปรียบเปรยถงึความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า 

“บนฟ้ามีสวรรค ์บนดนิมี ซู(โจว) หัง(โจว)” เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันงดงามสองฟากถนน เมือง

หังโจว เคยไดร้ับการจัดอันดบัว่าเป็นเมอืงทีน่่าอยู่ลําดบัตน้ๆ ของเมอืงจนี ในปัจจุบันนอกจากขึน้ชือ่

เรื่องชาหลงจิง่แลว้ เมืองหังโจว ยังเป็นที่ตัง้สํานักงานใหญ่ของ อาลีบาบา เจา้พ่อธุรกจิ อีคอม

เมอรซ์ ยักษ์ใหญ่ของโลก อกีดว้ย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ !! ไกข่อทาน+หมตูงปอ (2)  

17 - 21 ตลุาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

18 - 22 ตลุาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

19 - 23 ตลุาคม 2562 (วนัปิยมหาราช) 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

20 – 24 ตลุาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

21 - 25 ตลุาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

22 - 26 ตลุาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

23 - 27 ตลุาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

24 - 28 ตลุาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

25 - 29 ตลุาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

26 - 30 ตลุาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

27 - 31 ตลุาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 
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บา่ย  นําท่าน ล่องเร ือชมทะเลสาบซีหู ซ ึ่งกวีจีน

บรรยายเปรยีบเปรยว่า “ซหีูเหมือนนางไซซ ีไซซี

สวยทกุอรยิาบท ซหีูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซี

หูมีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาว

โดยรอบวัดได ้15 กม. น้ําลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร ลอ่ง

เขา้สูเ่ขตทะเลสาบซหีูใหม่ ลอด 3 สะพานดังเขา้

สู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทวิทัศน์สบิแห่งของ

ทะเลสาบซหีู ซ ึง่ไดแ้ก่ ตว้นฉานเสยีน ซานถาน 

อิน้เหยนิ และหนานผงิอ่วนจง ใหท้า่นไดด้ืม่ดํา่กับ

บรรยากาศความงามในทะเลสาบในบรรยากาศที่

ผ่อนคลาย 

นําท่านแวะ ชมิชาที่ หมู่บา้นใบชา ใหท้่านได ้

ลองชมิ “ชาผู่เอ่อร”์ ชาทีม่ชีือ่เสยีงของมณฑลยูนาน ชมการสาธติขัน้ตอนการชงชาผู่เอ่อร ์ใบชาที่

ไดช้ือ่ว่าเป็นใบชาเพือ่สขุภาพและความงาม 

นําท่านเดนิทางสู่ ถนนโบราณเหอฝั่งเจยี เป็นถนนสายหนึง่ที่สะทอ้นใหเ้ห็นประวัตศิาสตร์และ

วัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวไดอ้ย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กวา้ง120เมตร ใน

ปัจจุบันยังคงไวซ้ ึง่สภาพดัง้เดมิของสิง่ปลูกสรา้งโบราณสว่นหนึง่แลว้ บา้นเรือนทัง้สองขา้งทางที่

สรา้งข ึน้ใหม่ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมุงหลงัคาสคีราม อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยักบัสนิคา้พืน้เมอืง ของ

ทีร่ะลกึและของเลน่มากมาย 

คํา่  บรกิารอาหาคํา่ ณ ภตัตาคาร (3)   

พกั  โรงแรม Liang'an International Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาวม        

วนัทีส่าม หงัโจว-อูซ๋-ีรา้นไขม่กุ-สวนพทุธศาสนาเหนีย่นฮวาวาน-รา้นผา้ไหม-ยา่นซนิเทยีนตี ้  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงอู๋ซ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) ซ ึง่ไดร้ับการขนานนามว่า 

“เซีย่งไฮน้อ้ย” เนื่องจากเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีม่ีทะเลสาบไท่หูลอ้มรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 1 
ใน 5 แห่งทะเลสาบน้ําจดืทีม่ขีนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ประวัตศิาสตรย์าวนานร่วมสามพัน
กว่าปีในยุคราชวงศโ์จวและฉนิ  

นําทา่นชม รา้นไขม่กุ  ประเทศทีผ่ลติไขมุ่กน้ําจดืรายใหญ่ทีส่ดุในเวลานี้ ใหท้า่นไดม้โีอกาสเลอืก

ซือ้ตามอธัยาศยั 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ !! ซีโ่ครงหมอููซ๋ ี(5)   

บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่สวนพุทธศาสนาเหนีย่นฮวาวาน ตัง้อยู่ตดิกับพระพุทธรูปหลงิซาน เป็นเมือง

โบราณทีส่รา้นขึน้มาใหม่ เหมาะกบัการพักผ่อนเป็นอย่างมาก 

นําทา่นเดนิทางกลับสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) มหานครทีใ่หญ่

ทีส่ดุของประเทศจีน ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น้ําแยงซ ีเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทาง

ภาคตะวันออกเฉียงใต ้มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมืองท่า

พาณชิยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจนีใต ้ทีไ่ดร้ับการพัฒนาจนถกูขนานนามว่า “นครปารสีแห่งตะวันออก” 

นําท่านชม รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจีน  ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้ที่ทําจากผา้ไหม 

เชน่ผา้ห่ม เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

คํา่  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

 นําท่านเดนิทางสู่ ย่านซนิเทยีนตี ้เป็นอีกจุดที่มีความ

คลาสสกิของมหานครเซีย่งไฮ ้ทา่มกลางความวุ่นวายของ

เมอืงใหญ่แห่งนี้ ย่านซนิ เทยีน ตี ้จะทําใหค้ณุหลดุออกมา

จากความยุ่งเหยงิเหล่านัน้ ดว้ยตกึและอาคารเก่าแก่ หา้ง

รา้นคา้ต่าง ๆ ตกแต่งใหม้ีบรรยากาศทีอ่บอุ่นคลา้ยกับใน

ยุโรป มีรา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหไ้ดน่ั้งเล่น อ่านหนังสอื

เพลนิ ๆ มากมาย  

ทีพ่กั  โรงแรม Linzhen Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
 
วนัทีส่ ี ่     รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ)-หาดไวท่าน-ลอดอโุมงคเ์ลเซอร-์รา้นหยก-ตลาดเฉงิหวงัเมีย่ว 

   ถนนนานกงิ-รา้นกาแฟ Starbucks-ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 



XW04 SHA (ซปุตาร ์ไอห้นุ่มเซีย่งไฮ)้ 
 

นําท่านเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้ ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซึง่เป็นอีกวธิีหนึ่งในการผ่อนคลาย

ความเครยีด ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่งั หรอืทีรู่จ้ัก

กันดีในชือ่ บวัหมิะ สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยา

สามัญประจําบา้น 

นําท่านเดนิทางสู่ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ัง

ตะวันตกของแม่น้ําหวงผู่มีความยาวจากเหนือ

จรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ด ้

ชื่อ ว่ า  “ พิพิธภัณ ฑ์น า น า ชา ติ ”  ถื อ เ ป็ น

สัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ ้อีกทัง้

ถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารที่

สําคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ ้ตลอดแนวยาว

ของไว่ทนัเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมที่

หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน 

โกธคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่าง

สถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศุลกากร โรงแรม และ

สาํนักงานใหญ่ 

นําทา่น ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์อุโมงคล์อดแม่น้ําสายแรกในประเทศจีน เพื่อขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มใช ้

เวลาประมาณ 5 นาท ีภายในอุโมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรูปตา่งๆ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ !! ไกแ่ดง โตะ๊ละ 2 ตวั (8) 

บา่ย นําทา่นชม รา้นหยก ชาวจีนมีความเชือ่ว่าหยกเป็นอัญ

มณีลํ้าค่ากว่าทองและเพชร เป็นสริมิงคลแก่ผูท้ี่ไดม้า

ครอบครอง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นเครื่องประดับนําโชค

ตามอัธยาศยั 

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเฉงิหวงัเมีย่ว หรอืทีเ่รยีกกันว่า 

วัดเทพเจา้ประจําเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึง่

ไดก้ลายเป็นศนูยร์วมสนิคา้ และอาหารพื้นเมืองทีแ่สดง

ถงึเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮม้ีการผสมผสานระหว่าง

อดตีและปัจจุบันไดอ้ย่างลงตัว ซึง่เป็นย่านสนิคา้ราคา

ถกูทีม่ชี ือ่อกีย่านหนึง่ของนครเซีย่งไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ป

ป้ิงตามอัธยาศยั 

คํา่  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ !! เสีย่วหลงเปา  (9) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนนานกงิ ถนนแห่งนี้เปรยีบเหมอืนย่านสลีมของเมืองไทย หรือย่านออรช์ารด์ 
ของสงิคโปร ์ถนนนี้มคีวามยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มหีา้งสรรพสนิคา้มากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็น
ย่านทีค่กึคกัและทนัสมัยทีส่ดุในเซีย่งไฮ ้ 

นําท่านเดนิทางสู ่รา้นกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สตารบ์คัสส์าขาใหมท่ีน่คร

เซี่ยงไฮ  ้มาพรอ้มกับความยิ่งใ  หญ่อลังการ 

ครองตําแหน่งสตารบ์ัคสท์ีใ่หญ่และสวยทีส่ดุใน

โลก เปิดใหบ้รกิาร เมื่อวันที ่6 ธันวาคม 2560 

มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด 

รวมทัง้เครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียว 

นอกจากนั้นยังมีอาหารและขนมมากมาย ใน

ส่วนเบเกอรี่ที่ใชช้ื่อว่า Princi™ ซึ่งเป็นการ

ร่วมมอืกบัรา้นเบเกอรี่ชือ่ดังจากอติาล ีและเป็น

สาขาแรกในเอเชยี มีการทําขนมกันสดๆ ใหม่ๆ 

ทีร่า้นทุกวันมากกว่า 80 ชนดิ โดยเชฟชาวจีน

มากกว่า 30 คนนอกจากนี้ สตาร์บัคสย์ังนํา

เทคโนโลย ีAR สรา้งความสนุกสนานใหก้บัลกูคา้ โดยร่วมมอืกบับรษัิทจนียักษ์ใหญ่ อาลบีาบา เมื่อ

จ่อโทรศพัทไ์ปยังจุดตา่งๆ ในรา้น เชน่ ถังคั่วกาแฟ ก็จะมีรายละเอียดต่างๆ ปรากฏขึน้ในโทรศัพท ์

และลกูคา้ยังไดส้นุกสนานไปกบัการจ่อโทรศพัทไ์ปยังจุดตา่งๆ 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง  

 

 

 

 
 



XW04 SHA (ซปุตาร ์ไอห้นุ่มเซีย่งไฮ)้ 
 

วนัทีห่า้      ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง-กรงุเทพมหานคร  (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 

 

03.35 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ NOK SCOOT 

เทีย่วบนิที ่XW857  

 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจําหนา่ยอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่ง) 

07.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และ
คาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบ

จาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอัน

เนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณี

อื่นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมีตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็น

ผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่

ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ...กรุณาอ่าน

รายการและเงื่อนไขขอ้ตกลงอย่างละเอียดก่อนทําการจองทัวร์หรือชําระเงนิจากนั้นจะถือว่าลูกคา้รับทราบตาม

ขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบทกุกรณี. 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง   ในนามของรา้นรฐับาล  คอื รา้น

ใบชา,  รา้นไขมุ่ก, รา้นผา้ไหม, รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ), รา้นหยก ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์

เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้ง

รบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

**ราคาสําหรบัลูกคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 6,888 บาท** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ช ิน้ น้ําหนักไม่เกนิ 20 กก. 
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× คา่วซีา่แบบกรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท  (สําหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทาง

ไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้)   
× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ปทอ่งเทีย่ว 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพ ิม่ ทา่นละ 2,000 บาท** 



XW04 SHA (ซปุตาร ์ไอห้นุ่มเซีย่งไฮ)้ 
 

× คา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กชําระเทา่

ผูใ้หญ)่ 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่ีน้ําหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่ง หากสายการบนิมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิเ์ก็บเพิม่ตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 
× คา่วซีา่จนีสาํหรับชาวตา่งชาต ิ
× คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
× คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ตํ่า 15 ทา่น หากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจ่ะชําระ

ค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดีทีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 ชําระเต็มจํานวน ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 2 วนั  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื  

 หากไม่ชาํระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมื่อท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ
ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างตํา่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 

ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมื่อท่าน

ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่ักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
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8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตห้วัน หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ        
มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้ร ิหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊   

 สําเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  
 

การทําวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วน ัน่ใชแ้คเ่พยีงสําเนาพาสปอรต์ ตอ้งถา่ยชดัเจน เห็นท ัง้ 2 ดา้น  

ตามตวัอยา่งเทา่น ัน้ !!   

กรณีลูกคา้ไมส่ะดวกถา่ยรปูสง่มา สามารถสง่เลม่พาสสปอตต์วัจรงิมาใหก้บับรษิทัได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอ้งถา่ยใหต้ดิท ัง้ 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 

สําหรบัผูท้ ีเ่คยเดนิทางไป 24 ประเทศ   ภายใน 1 ปี ไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่กรุป๊ได ้ ตอ้งทําวซีา่เดีย่วเทา่น ัน้  
1.อสิราเอล    2.อฟักานสิถาน    3.ปากสีถาน    4.อซุเบกสิถาน    5.ทาจกิสิถาน  
6.เตริก์เมนสิถาน  7.คาซคัสถาน   8.อริกั    9.อหิรา่น   10.อยีปิต ์ 
11.ซาอดุอีาระเบยี 12.ซเีรยี   13.เลบานอน   14.อนิเดยี     15.ศรลีงักา  
16.ลเิบยี   17.ซูดาน   18.แอลจเีรยี   19.ไนจเีรยี   20.ตรุก ี  
21.เยเมน    22.โอมาน     23.จอรแ์ดน     24.โซมาเรยี 
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เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย (กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่เดีย่ว) 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน สญัชาตไิทย (หมายเหต ุ: หนงัสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร 
ชํารดุใดๆ ท ัง้ส ิน้ ถา้เกดิการชํารดุ  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศ
ของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง สาํหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ย ิม้หา้มเห็นฟนั มองเห็นท ัง้ใบหนา้และใบหู

ท ัง้สองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสือ้สขีาว เช่น เสือ้ยดืสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไมส่วม
เครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟช ัน่ เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายุไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ช่

สต ิก๊เกอร ์หรอืรปูพร ิน้จากคอมพวิเตอร ์ 
4. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มูลจรงิใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง)  
5. กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี ้

5.1 เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่ / เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม ่  
5.1.1 สาํเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ท ัง้นีก้รณีเด็กอายุตํา่กวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  5.1.2 สาํเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม่  
  5.1.3 สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  
  5.1.4 กรณีชือ่ไม่ตรงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 
5.2 เดนิทางพรอ้มญาต ิ  

5.2.1 สาํเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ท ัง้นีก้รณีเด็กอายุตํา่กวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 
5.2.2 สาํเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม่  
5.2.3 สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  
5.2.4 กรณีชือ่ไม่ตรงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําทีเ่ขตหรอือําเภอเทา่นัน้ 

6.  กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี ้
6.1  ใบอนุญาตกิารทํางาน ตวัจรงิเทา่นัน้ ! ! ตอ่อายุการทํางานแลว้ไม่ตํา่กว่า 3 – 6 เดอืน 
6.2  หนังสอืรับรองการทํางาน เป็นภาษาอังกฤษ ตวัจรงิ มตีราประทบัและลายเซ็นต ์
6.3 สาํเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6.4 สาํเนาบุ๊คแบงค ์อัพเดทยอดปัจจุบัน ขัน้ตํา่ 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรส 

      หมายเหต ุ:  
 ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตกิาร

ทํางานในประเทศไทยเทา่นัน้ หากไม่ไดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวีซ่าเขา้
ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 
เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 สาํหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้
กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

 เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยื่นวีซ่า ดังนัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิท
ทวัร ์อย่างนอ้ย 7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิ
หรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้ 
 หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั  ทา่นละ 5,060 บาท  
 หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้ีเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายขาย) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซี่าให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
 ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
 นํารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้
 นํารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ทําวซีา่ 

 นํารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 
(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยี  ไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
 
 
 
 
 
 



XW04 SHA (ซปุตาร ์ไอห้นุ่มเซีย่งไฮ)้ 
 

 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทวัร.์............................................................................... วันเดนิทาง........................................ 

ชื่ อ ผู ้ต ิด ต่ อ  ( ผู ้จ อ ง )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  โ ท ร

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

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

จํ านวนหอ้งพักที่ใชท้ั ้งหมด. . . . . . . . . . . . .หอ้ง  (TWIN. . . . . . . . . . .  /DOUBLE……….. .  /  SGL…….…… / 

TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ ............................................................................................................... ............. 

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

 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

ลําดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    
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