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DE-CN56 : ทัวร์เซี�ยงไฮ้ ดสินีย์แลนด์ นานกิง อู๋ซี ซูโจว 
หังโจว 5 วนั 4 คืน (XW) 

 
 

 
 

• สวนสนุกเซี�ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ 

• เซี�ยงไฮ้ หาดไว่ทาน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ 

• หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) 

• อู๋ซี พระใหญ่หลิงซาน วดัฉงหยวน 

• GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - นานกิง 

10.30 น. คณะพร้อมกนัที� สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัEน 3 ประตูทางเข้าที� 5 เคาน์เตอร์ 6 สายการบิน NOK SCOOT 
เจา้หนา้ที�บริษทัฯคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ$นเครื�อง 

13.40 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองนานกิง โดยสายการบิน   NOK SCOOT  เที�ยวบินที�  XW 088 (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื�องบิน) 
18.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานกิงเมืองนานกิง มณฑลเจียงซู ซึ�งเคยเป็นอดีตเมืองหลวงอยูช่่วงหนึ�งในประวติัศาสตร์ของจีน

เมืองที�มีประวติัเก่าแก่ยอ้นหลงัตั$งแต่สมยั 500 ปีก่อนคริสตกาล 
ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนั$นนาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
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คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
 พกัที� HANTING HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที�สอง นานกิง - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) + ตําหนักฝานกง - ร้านไข่มุก - อู๋ซี - ซูโจว -  
 วดัฉงหยวน - จัตุรัสหยวนหยง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง) ซึ�งไดรั้บการขนานนามวา่ “ เซี�ยงไฮน้อ้ย ” เนื�องจากเป็นเมือง
อุตสาหกรรมที�มีทะเลสาบไท่หูลอ้มรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบนํ$ าจืดที�มีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมือง
เก่าแก่ประวติัศาสตร์ยาวนานร่วมสามพนักวา่ปีในยคุราชวงศโ์จวและฉิน  
นาํท่านสกัการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถราง) ซึ�งประดิษฐานอยูที่�เขตเขามา้ริมทะเลสาบไท่หูเป็นพระพทุธรูปทอง
สาํริดที�มีความสูงถึง 88 เมตร หนกั 700 ตนัปรางคย์นืแลดูสง่างามและน่าเลื�อมใสยิ�ง เป็นพระยนืทองเหลืองที�ใหญ่ที�สุดใน
โลก  
นาํท่านสู่ ตาํหนักฝานกง ใหท่้านเขา้ชมความสวยงามที�สร้างอยา่งวิจิตรสวยงามภายในมีทั$งไมแ้กะสลกั ภาพวาด รูปสลกันูน
สูงซึ�งเป็นเรื�องราวเกี�ยวกบัพระพทุธศาสนา 
จากนั$นนาํท่านแวะ ร้านไข่มุก เลือกซื$อครีมไข่มุกบาํรุงผิว ที�ทาํจากไข่มุกนํ$ าจืดที�เพาะเลี$ยงในทะเลสาบ 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...ซี�โครงหมูอู๋ซี 
บ่าย   นาํท่านเดินทางสู่ ซูโจว(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั�วโมง) เป็นเมืองที�มีความสวยงามไม่นอ้ยกวา่เมืองหงัโจว ดว้ยสวนและ

คลองสายนอ้ยใหญ่ที�มีความงดงามอยา่งมีเอกลกัษณ์แห่งหนึ�งที�มีประวติัความเป็นมายาวนานกวา่ 2,500 ปี และไดรั้บสมญา
นามวา่ “เมืองแห่งสาวงาม” 

  นาํท่านชม วดัฉงหยวน ใหท่้านไดน้มสัการองคเ์จา้แม่กวนอิม ปิดทอง มีความสูงถึง 33 เมตร ถือวา่เป็นองคเ์จา้แม่กวนอิมท
รงยนืที�อยใูนตาํหนกัที�สูงที�สุดในจีน 

  จากนั$นนาํท่านชม จตัุรัสหยวนหยง เป็นจตัุรัสแห่งใหม่ที�ชาวต่างชาติมาลงทุนใน เมืองซูโจว สร้างไดส้วยงาม เป็น
สถาปัตยกรรมแบบใหม่ชมจอยกัษล์อยฟ้าความยาวกวา่ 500 เมตร 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
 พกัที� NANYA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที�สาม  ซูโจว - เซี�ยงไฮ้ - สวนสนุกเซี�ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและรถไฟดิสนีย์ ไป-กลับ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเซี�ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง) เมืองที�เตม็ไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมที�มีลวดลาย

สวยงามตามแบบฉบบัยโุรป จน ไดรั้บขนานนามวา่เป็น “ นครปารีสแห่งตะวนัออก ”   
 จากนั$นนาํท่านเขา้สู่ดินแดนแห่งความฝัน SHANGHAI DISNEYLAND เซี�ยงไฮ้ดสินีย์แลนด์ แห่งนี$ เป็นสวนสนุกแห่งที� 6

ของดิสนียแ์ลนดท์ั�วโลก มีขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของโลก รองจากดิสนียแ์ลนดใ์นออร์แลนโดรัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็น
สวนสนุกดิสนียแ์ลนดแ์ห่งที� 3 ในเอเชียตั$งอยูใ่นเขตฉวนซา ใกลก้บัแม่นํ$ าหวงผู ่และสนามบินผูต่งสวนสนุกเซี�ยงไฮดิ้สนีย์
แลนดมี์ขนาดใหญ่กวา่ฮ่องกงดิสนียแ์ลนดถึ์ง 3 เท่าเลยล่ะ ใชเ้วลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใชง้บทั$งสิ$นราว 5.5 พนัลา้น
เหรียญ หรือราว 180,000 ลา้นบาทสวนสนุกแห่งนี$ เป็นทรัพยสิ์นของดิสนียร้์อยละ 43 ที�เหลือเป็นของ ซั�งไห่เสิ�นตี$  กรุ๊ป 
กิจการรัฐวสิาหกิจจีน รวมถึงภาคส่วนต่างๆที�อดัฉีดเงินสนบัสนุนเพื�อช่วยกนัแสวงหาผลกาํไรในอนาคตในสวนสนุกจะไฮ
ไลตด์ว้ย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนียที์�ใหญ่ที�สุดในโลก และมีทั$งหมด 6 ธีมพาร์คดว้ยกนั ทั$ง Adventure 
Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove และ Fantasyland มีสารพดัเครื�องเล่น
หวาดเสียวและแหล่งรวมความบนัเทิงที�น่าสนใจในส่วนของโรงแรมจะมี The Shanghai Disneyland Hotel เป็นโรงแรมที�



บจก. ดบัเบ ิ
ล เอ็นจอย ทราเวล 
300/50 ถนนนวมนิทร ์แขวงนวมนิทร ์เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240 

Tel: 02-379-1168 Fax: 02-379-1163 (อตัโนมัต)ิ 
Mobile: 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266  |  Hotline: 082-499-2007 

Line: @DoubleEnjoy  |  Facebook: DoubleEnjoyTravel 
  Website: www.DoubleEnjoy.com  |  E-mail: DoubleEnjoy@hotmail.com 

 

ทะเบยีนเลขที. 0125554005216  เลขทะเบยีนการทอ่งเที.ยว 11/05307 

ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากศิลปะสมยัใหม่ที�มีกลิ�นอายของมนตร์ขลงัดิสนีย ์และอีกโรงแรมชื�อ Toy Story Hotel ตกแต่งดว้ย
ของเล่นจากการ์ตูนดิสนียเ์รื�อง Toy Story ดูน่ารักไม่แพก้นัที� Disneytown ก็จะรวมแหล่งชอ้ปปิ$ ง แหล่งทานอาหาร และ
ความบนัเทิงต่างๆอาทิ Walt Disney Grand Theatre โรงละครบรอดเวยแ์ห่งแรกของจีนที�เคยฉายเรื�อง Lion King ดา้น
โซน Wishing Star  Park ก็จะเป็นสวนพฤกษชาติสวยงามขนาด 40 เอเคอร์มีทางเดินเลียบทะเลสาบที�ส่องไฟกะพริบอยา่ง
เวอ่ร์วงั เหมาะกบัคนรักธรรมชาติ 
*** อิสระรับประทานอาหารกลางวนัและอาหารคํ�าตามอัธยาศัย *** 

 พกัที� GREAT TANG HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบั 5 ดาว 

วนัที�สี�   ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านหยก - เซี�ยงไฮ้ - หังโจว -  
   ถนนโบราณเหอฝั�งเจีย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ร้าน นวดเท้า เพื�อสุขภาพผอ่นคลายความเมื�อยลา้กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซํ$ าใครพร้อมชมครีม

เป่าซู่ถงัหรือที�รู้จกักนัดีในชื�อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกดัต่อยเป็นยาสามญั
ประจาํบา้น 

 นาํท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั$งอยูบ่นฝั�งตะวนัตกของแม่นํ$ าหวงผูมี่ความยาวจากเหนือจรดใตถึ้ง 4 กิโลเมตร เป็นเขต
สถาปัตยกรรมที�ไดชื้�อวา่  “พิพิธภณัฑสิ์�งก่อสร้างหมื�นปีแห่งชาติจีน”  ถือเป็นสญัลกัษณ์ที�โดดเด่นของนครเซี�ยงไฮ ้

 นาํท่านชอ้ปปิ$ งยา่น ถนนนานกิง ศูนยก์ลางสาํหรับการชอ้ปปิ$ งที�คึกคกัมากที�สุดของนครเชี�ยงไฮ ้รวมทั$งหา้งสรรพสินคา้
ใหญ่ชื�อดงักวา่ 10 หา้ง  

 จากนั$นนาํท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใตแ้ม่นํ$ าหวงผู ่ลงไป 50 เมตร ในอุโมงคต์กแต่งดว้ยเเสงเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ ตื�นตาตื�นใจ 
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ … ซีฟู๊ด GOLDEN JAGUAR ระดบั 6 ดาว อาหารบุฟเฟ่ต์

นานาชาติระดบั 6 ดาวที�อยู่ย่านช้อปปิ� งชื�อดงั เพื�อให้ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 200 ชนิด อาท ิหอยนางรม ปลาดบิ สเต๊กเนื�อ 
เป็ด ไก่งวง แพะย่าง กุ้งทอด ติ�มซํารวมถงึเคก็หลากหลายชนิด พเิศษ!!!!! เครื�องดื�มไม่อั�น เช่น ชาเขียวหลงจิ�งชาอวู่หลง นํ�า
ผลไม้ เบียร์ท้องถิ�น ไวน์แดงท้องถิ�น และ ไอศกรีม ยี�ห้อ Haagen Dazs (เมนูอาหารอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามนโยบายของ
ภัตตาคาร โดยที�ไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า) 

บ่าย  นาํท่านชม ร้านหยก ซึ�งเป็นเครื�องประดบันาํโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซื$อเป็นของฝากลํ$าค่า 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง) ซึ�งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง มีความมั�งคั�งมาก

ที�สุดแห่งหนึ�งเป็นแหล่งเภสชัอุตสาหกรรมและสถาบนัศิลปะที�มีชื�อเสียงแห่งหนึ�งของประเทศจีน ซึ�งในอดีตมีคาํเปรียบ
เปรยถึงความสวยงามของเมืองหงัโจวและซูโจววา่  “บนฟ้ามีสวรรค ์บนดินมี ซู(โจว) หงั(โจว)” 

 จากนั$นนาํท่านอิสระชอ้ปปิ$ งที� ถนนโบราณเหอฟังเจี�ย ใหท่้านไดเ้ลือกซื$อของฝาก เช่น เสื$อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เป็นตน้ 
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ ...ไก่ขอทาน, หมูตงปอ 
 พกัที� SHUNCHANG HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบั4 ดาว 

วนัที�ห้า  ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา - หังโจว - นานกิง - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) ชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบที�มีชื�อเสียงโด่งดงัไปทั�วโลก มีเนื$อที� 5.66 

ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยประมาณ 15 กิโลเมตร นํ$ าลึกเฉลี�ย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทบัแสงในบึงนํ$ าลึก 
 (หมายเหตุ : หากกรุ๊ปออกเดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน ล่องทะเลสาบซีหู ทางบริษทัขอสงวนสิทธิTไม่ใช้เรือเหมา)   
 จากนั$นนาํท่านชม หมู่บ้านใบชา ซึ�งเป็นชาเขียวที�มีชื�อที�สุดของประเทศจีน ใหท่้านไดชิ้มชา 
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...เสี�ยวหลงเปา 
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บ่าย นาํท่านเดินทางกลบัสู่  เมืองนานกิง (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง) ซึ�งมีประวติัเก่าแก่ยอ้นหลงัตั$งแต่สมยั 500 ปีก่อน
คริสตกาล เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรจีนช่วงศตวรรษที� 3-6 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า บริการอาหารชุด KFC ท่านละ 1 ชุด 
20.00 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  NOK SCOOT เที�ยวบินที� XW 087 (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื�องบนิ) 
22.40 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 
 

************ ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ ************ 
( *** กรุ๊ปออกเดนิทางได้ตัEงแต่ 20 ท่านขึEนไป *** ) 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที�ยวแห่งเมืองจนีทุกเมืองกําหนดให้มกีารประชาสัมพนัธ์สินค้าพืEนเมืองให้  นักท่องเที�ยวทั�วไป

ได้รู้จกั คือ ร้านใบชา,ร้านนวดฝ่าเท้า(บัวหิมะ) , ร้านหยก ,ร้านไข่มุก ซึ�งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผล
กับราคาทวัร์  จงึเรียนให้กับนักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจาํเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ�งจะใช้เวลาร้านละ
ประมาณ 45-60 นาท ีซืEอหรือไม่ซืEอขึEนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มกีารบังคบัใด  ๆทัEงสิEน 

 

ข้อควรระวงั!!! ท่านใดที�ต้องออกตัzวภายในประเทศ (เครื�องบิน,รถทวัร์,รถไฟ)กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ก่อนทุกครัEง 
**ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครัEง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของ

โปรแกรมที�ขายเป็นหลัก** 
 

อัตราค่าบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ / เด็ก พกัห้องละ  

2 ท่านราคาท่านละ 
(ไม่มีราคาเด็ก) 

พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม 
ท่านละ 

24-28 กันยายน 2559 / 15-19 ตุลาคม 2559 17,900 บาท 4,500  บาท 

20-24 /  22-26 ตุลาคม 2559 19,900 บาท 4,500  บาท 

ราคาพเิศษ ไม่มีราคาเด็ก และไม่รับจอยแลนด์ 

 
หมายเหตุ:  ราคาทวัร์นีE ไม่มรีาคาเดก็ / ไม่แจกกระเป๋า ซึ�งราคาทวัร์ดงักล่าวอาจเปลี�ยนแปลงได้เนื�องจากสภาวะนํEามนัโลกที�มกีารปรับ

ราคาสูงขึEน ทาํให้สายการบินอาจมกีารปรับราคาภาษนีํEามนัขึEนในอนาคต ซึ�งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ~เก็บค่าภาษีนํEามนั
เพิ�มตามความเป็นจริง 

 บริษทัขอสงวนสิทธ̂ิที�จะเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั$งนี$ ขึ$นอยูก่บัการเปลี�ยนแปลงของสายการบิน สภาพทาง
การเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั (ราคา
ดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั$งนี$ ขึ$นอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทที�ไม่คงที�และกรณีที�สายการบิน
มีการเรียกเก็บค่านํ$ ามนัเพิ�มเติมจากราคาที�กาํหนดไว)้ 
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อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตั_วเครื�องบินชั$นทศันาจร ไป-กลบั ตามที�ระบุไวใ้นรายการรวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่าวซ่ีาจนีแบบกรุ๊ปทวัร์ราคา 800 บาท (ซึ�งต้องเดนิทางไปและกลับพร้อมหมู่คณะเท่านัEน) กรณีที�ต้องการให้ยื�นวซ่ีาเดี�ยว(ปกต ิ4 วนัทาํการ) 

ต้องชําระค่าส่วนต่างเพิ�ม ท่านละ 700 บาท) 
3. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน),  อาหารและเครื�องดื�มทุกมื$อ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
4. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
5. นํ$ าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม,  ค่าประกนัวนิาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัที�มีอายตุั$งแต่ 

1 เดือนขึ$นไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูที้�มีอายสูุงกวา่ 70 ปี ขึ$นไป ค่าชดเชยทั$งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลง
เหลือเพียงครึ� งหนึ�งของค่าชดเชยที�ระบุไวใ้นกรรมธรรมท์ั$งนี$ ยอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

หมายเหตุ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซืEอประกันการเดินทางเพื�อให้คลอบคลุมในเรื�องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ�มเตมิได้ที�เจ้าหน้าที�ของบริษัท ฯ ***ทัEงนีEอัตราเบีEยประกันเริ�มต้นที� 330 บาท ขึEนอยู่กับระยะเวลาการเดนิทาง 

การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที�เสียชีวติ หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชื$อ, ไวรัส, ไส้เลื�อน, ไส้ติ�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะ
วิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน 
(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรม ์

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

1. ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
4. ค่าทปิไกด์, หัวหน้าทวัร์ และคนขบัรถ รวม 150 หยวน (เดก็ชําระทปิเท่าผู้ใหญ่) 
5. ค่า VAT 7 %    หักภาษี ณ ที�จ่าย 3 %  (ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินที�ถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม และหกั ณ ที�จ่าย  จาก

ยอดขายจริงทั$งหมดเท่านั$น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธ̂ิออกใบเสร็จที�ถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั$น) 
 
เงื�อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครั$ งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั$งหมด ส่วนที�เหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  
2. เนื�องจากราคานี$ เป็นราคาโปรโมชั�น ตั_วเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหนา้ตั_วเท่านั$น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการ

เดินทางใดๆ ทั$งสิ$น ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ̂ิในการคืนเงิน  ทั$งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 
3. คณะทวัร์ครบ 20 ท่านออกเดนิทาง มหัีวหน้าทวัร์ไทยเดนิทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
4. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ̂ิ ไม่อาจ

เรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั$งสิ$นและทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึEนจากท่านเป็นจํานวนเงิน 400 หยวน 
/ คน / วนั 

5. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั$งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดินทาง  บริษทัฯ 
ของสงวนสิทธ̂ิที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั$งสิ$น  

6. การยกเลิก 
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6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ$นไป  เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง 
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ$นไป เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง 
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั  เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง 
6.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-6 วนั  เก็บค่าใช้จ่ายทัEงหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
6.5 ยกเว้นกรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที�มีการการันตีค่ามัดจําที�พัก

โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ทัEงหมดเนื�องจากค่าตัzวเป็นการเหมาจ่ายใน
เที�ยวบินนัEน  ๆ

หมายเหตุ 

1. จาํนวนผูเ้ดินทางขั$นตํ�าผูใ้หญ่ 20ท่านขึ$นไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ̂ิที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี$  เมื�อเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
4. บริษทัฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติปฏิวติัและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ
หรือค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ$นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั$งสิ$นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีที�ท่าน
ถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั$งจากไทย และต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมไดอ้นัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบินจะไม่มี
การคืนเงินใดๆทั$งสิ$นแต่ทั$งนี$ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาใหโ้ดยขอสงวนสิทธ̂ิการจดัหานี$โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ราคานี$ คิดตามราคาตั_วเครื�องบินในปัจจุบนัหากราคาตั_วเครื�องบินปรับสูงขึ$น บริษทัฯสงวนสิทธ̂ิที�จะปรับราคาตั_วเครื�องบินตามสถานการณ์
ดงักล่าว 
8.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั$น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั$งสิ$น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื$อ เพราะ
ค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั$งสิ$น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจากความประมาทของตวั
นกัท่องเที�ยวเอง 
11. เนื�องจากตั_วเครื� องบินเป็นตั_วราคาพิเศษ เมื�อออกตั_วไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั_ว
เครื�องบินไม่สามารถนาํมาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั$งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที�ไดร้ะบุไว้
แลว้ทั$งหมด 
13.ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั_วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทั ฯก่อนทุกครั$ ง  มิฉะนั$นทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายใดๆ ทั$งสิ$น 
เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง 
1. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือนสัญชาตไิทย(หมายเหตุ : หนังสือเดนิทางต้องไม่มกีาร ชํารุดใด  ๆ ทัEงสิEน ถ้าเกิดการชํารุด  
เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย2 หนา้เตม็   
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3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ$ว 2 ใบ มีพื$นหลงัสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั$น อดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟูจิเท่านั$น และตอ้งไม่ใช่สติuกเกอร์ หรือ
รูปพริ$นซ์จากคอมพิวเตอร์และไม่สวมเสื$อแขนกดุโชวไ์หล่ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน *ท่านที�ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื�นวี
ซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจดัมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดนิทาง 

4. สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า 18 ปี 
- เดก็อายุตํ�ากว่า18ปีเดนิทางพร้อมพ่อและแม่ขอสําเนาสูตบัิตร(ใบเกิด) และสําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที�จดทะเบียน) 
- เดก็อายุตํ�ากว่า18ปีเดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ,สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที�จดทะเบียน) ,สําเนาบัตรประชาชน , 
สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่,หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี�ยวข้องกับผู้ เดินทางอย่างไรและต้องมี
ลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที�อําเภอหรือเขตเท่านัEนและ  
 - เดก็อายุตํ�ากว่า18ปี เดนิทางพร้อมญาตขิอสําเนาสูตบัิตร(ใบเกิด),สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที�จดทะเบียน) ,สําเนาบัตรประชาชน , สําเนา
ทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่ , หนังสือยมิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี�ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไรต้องมีลายเซ็นต์ของ
พ่อหรือแม่ ออกโดยที�อําเภอหรือเขตเท่านัEน 
- สําเนาทะเบียนบ้าน 
- ใบเปลี�ยนชื�อ หรือ เปลี�ยนนามสกุล (ถ้าม)ี 
- ในกรณีเดก็อายุตํ�ากว่า 5 ปี ขอสูตบัิตร(ใบเกิด)ตวัจริง 
6.เอกสารที�ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
7. ขอ้มูลจริงเกี�ยวกบัสถานที�ศึกษา สถานที�ทาํงาน ตาํแหน่งงาน ที�อยูปั่จจุบนั ที�อยูที่�ทาํงาน ญาติที�ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัท์

บา้น ที�ทาํงาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า    เล่มที�มีปัญหา 
(สถานทูตมกีารโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

8. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื�นวซ่ีา ดงันั$นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 7 วนัทาํการ (ก่อนออก
เดินทาง) 

9.โปรดทาํความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื�นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือเปลี�ยนระเบียบการยื�นเอกสาร 
เป็นเอกสิทธิ~ของสถานทูต และบางครัEงบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

10. ผู้ที�ประสงค์จะใช้หนังสือเดนิทางราชการ หรือ ใช้บัตร APECในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาจีน ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการอนุญาต
ใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่าน
เอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์ 

11. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ(กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ�มเตมิกับทางบริษัทฯ)  
สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รับทาํวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปนีE 

1. ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. นาํรูปถ่ายเก่า ที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายที�มีววิดา้นหลงั ที�ถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวซ่ีา 
4. นาํรูปถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที�พริ$นซ์จากคอมพิวเตอร์ 

อัตราค่าวซ่ีาด่วน ที�ต้องจ่ายเพิ�มให้สถานฑูตจนี เมื�อท่านส่งหนงัสือเดนิทางล่าช้า 
• ยื�นวซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�มท่านละ 1,050 บาท 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑ์การยื�นวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 
 
 

พาสปอร์ต ควรมีอายใุช้งานเหลือเกนิ 6 เดือน 

มิฉะนั�นบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณี 
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนีE!!!! 

**เนื�องจากสถานทูตจีนมีการเปลี�ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนีE** 
เอกสารที�ใช้ประกอบการยื�นขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัEงหมดให้ครบถ้วน เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ชื�อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME............................................................ 
สถานภาพ� โสด � แต่งงาน           � หม้าย           � หย่า   

�  ไม่ได้จดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส........................................................................................................ 

ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
....................................................................................................................................................................................................................รหัส
ไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้าน...........................มือถือ.................................. 

ที�อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
..................................................................................................................................................................................................................................

....................................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน 
ชื�อสถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)................................................................................... 

ตาํแหน่งงาน........................................................................................................................................................................... 
ที�อยู่สถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……… …………...….....…………………………… 

.................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร....................... 
(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถูกต้องที�สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจนีหรือไม่ � ไม่เคย    � เคยเดนิทางเข้าประเทศจนีแล้ว   
เมื�อวนัที�................ เดือน.........................ปี...........................  ถึง วันที�.......................เดือน.......................ปี............... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่� ไม่เคย     � เคย  โปรดระบุ 

เมื�อวนัที�............... เดือน.........................ปี...........................  ถึง วนัที�.......................เดือน.......................ปี............... 
รายชื�อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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