
 

 

 

 

เท่ียวนครปารีสแห่งตะวนัออก #มหานครเซ่ียงไฮ ้

ท่องดินแดนแห่งเทพนิยาย #สวนสนุกเซ่ียงไฮด้ิสนียแ์ลนด ์

ชมความงดงามตาํบลนํ้าแห่งวัฒนธรรมโบราณ #เมืองโบราณจูเจยีเจีย่ว  
 

จุดเช็คอินสุดฮิตของเซ่ียงไฮ ้#ตึก STARBUCK ท่ีสวยท่ีสุดในโลก 

ลิ้ มรสเมนูพิเศษ #เส่ียวหลงเปา #ขาหมูร ํา่รวย 
 

ตารางการเดินทาง 
 

วนั

ท่ี 
โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง คํา่ พกัท่ี 

1 
กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ ้
(FM856 : 19.05-00.30+1) 

 

X X  
RAMADA HUNAN HOTEL 

หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 

2 
เซี่ยงไฮ-้สวนสนุกเซี่ยงไฮดิ้สนียแ์ลนด์ 
(รวมค่าเขา้และบริการรถรบั-ส่ง)  X X 

RAMADA HUNAN HOTEL 

หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 

3 
เซี่ยงไฮ-้รา้นผา้ไหม-หาดไวท่าน-ลอดอุโมงค์

เลเซอร-์รา้นหยก-ยา่นซินเทียนต้ี   X 
RAMADA HUNAN HOTEL 

หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 



 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

เซ่ียงไฮ-้รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ)-ล่องเรือชม 

เมืองจูเจียเจ่ียว-กลบัเซ่ียงไฮ-้รา้นใบชา 

ตึก STARBUCKS ท่ีสวยท่ีสุดในโลก-ถนนานกิง 

กรุงเทพฯ (FM841 : 22.15-01.55+1) 

  X  

กาํหนดการเดนิทาง 

วนัท่ี 22–25 กุมภาพนัธ ์2563   ราคา 9,899.- 
วนัท่ี 29 กุมภาพนัธ ์- 03 มีนาคม 2563                                             ราคา 11,899.-  
วนัท่ี 06-09 มีนาคม 2563                                                              ราคา 11,899.- 
วนัท่ี 20-23 มีนาคม 2563                                                              ราคา 11,899.- 
วนัท่ี 27-30 มีนาคม 2563    ราคา 11,899.- 
 

หมายเหต ุ:  
• ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุป๊ ท่านละ 1,500 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเด่ียว (4 วนัทาํการ) ท่านละ 1,800 บาท 

• เด็กอายุตั้งแต ่2-18 ปี เก็บค่าทวัรเ์พ่ิม ท่านละ 3,000 บาท 

• ไม่รวมคา่ทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร ์จาํนวน 1,500 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชาํระ

ทิปเท่าผูใ้หญ่) 
 

โปรแกรมการเดินทาง 
 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)-เซ่ียงไฮ ้

16.00 น.       พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 

บริเวณ (เคาน์เตอร์ NO. U15 – 21) สายการบิน SHANGHAI AIRLINES (FM) โดยมีเจา้หน้าท่ีจากทาง

บริษัทฯ คอยตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

19.05 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเซ่ียงไฮ ้โดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINES เท่ียวบินท่ี FM856  

 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
00.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานผู่ตง มหานครเซ่ียงไฮ ้“นครปารีสแห่งตะวนัออก” ปัจจุบนัเซี่ยงไฮเ้ป็นศูนยก์ลาง

อุตสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดของจีน แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเก่ากั้นโดยแม่น้ําหวงผู่ 
หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง นําท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 
พกัที่ RAMADA HUNAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที่สอง  เซ่ียงไฮ-้สวนสนุกเซ่ียงไฮดิ้สนียแ์ลนด ์(รวมค่าเขา้และบริการรถรบั-ส่ง) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) 

นําท่านเดินทางสู่ SHANGHAI DISNEYLAND สวนสนุกแห่งท่ี 6 
แห่งอาณาจักรดิสนีย์ ซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รอง
จากดิสนียแ์ลนด์ในออรแ์ลนโด รฐัฟลอริดา สหรฐัอเมริกา และ
เป็นสวนสนุกดิสนียแ์ลนด์แห่งท่ี 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวน
ซา ใกล้กับแม่น้ําหวงผู่  และสนามบินผู่ตง สวนสนุกเซี่ยง



 

 

 

ไฮดิ้สนียแ์ลนด์มีขนาดใหญ่กวา่ฮ่องกงดิสนียแ์ลนดถึ์ง 3 เท่า เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2016 ซึ่งใช ้
เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสรา้ง โดยใชง้บทั้งส้ินราว 5.5 พันลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 180,000 ลา้นบาท 
โดยเซี่ยงไฮ ้ดีสนียแ์ลนด ์ประกอบไปดว้ย 6 ธีมปารค์ และ 1 ฟรีโซนดงัน้ี 
1. DISNEY TOWN เป็นโซนแรกก่อนเขา้สวนสนุก โซนน้ีไม่ตอ้งเสียเงินค่าเขา้ชม ประกอบไปดว้ยรา้นอาหาร 

รา้นจาํหน่ายของท่ีระลึกต่างๆ ทั้งยงัมี LEGO LAND ในโซนน้ีอีกดว้ย  
2. MICKEY AVENUE โซนน้ีจะเป็นโซนขายของท่ีระลึกกบัรา้นอาหาร และก็จะมีส่วนของท่ีฉายหนังการตู์นสั้น

ของมิกกี้ เมา้ส ์เหมาะกบัการถ่ายรูปและนัง่พกัผ่อนภายในสวนสนุก 
3. ADVENTURE ISLE ดินแดนใหก้ารผจญภยัท่ีจะทําใหนั้กท่องเท่ียวไดต่ื้นตาต่ืนใจกบับรรยากาศหุบเขาลึกลบั

ในยุคดึกดําบรรพ์ ‘Casmp Discovery’ พรอ้มเชิญชวนใหร่้วมเดินสํารวจดินแดนท่ีแฝงไปดว้ยปริศนาและ
ความลึกลบั และลงเรือเขา้ไปสู่ ‘Roaring Rapids’ อุโมงคถ์ํ้าปริศนาในช่องเขารอวรร่ิ์ง ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของจระเข้
ยกัษ์น่าเกรงขาม และRoaring Over The Horizon เป็นเคร่ืองเล่นแนว 4D  

4. TOMORROW LAND อีกหน่ึงไฮโลท์เด่นของสวนสนุกดิสนีย ์
ท่ีมักจะสรา้งโลกแห่งอนาคต เพื่อสรา้งจิตนาการใหก้ับ
เด็กๆ พรอ้มกบัดีไซน์เคร่ืองเล่นสุดลํ้าใหเ้ขา้กับคอนเซ็ปต ์
สาํหรบัท่ีดิสนียแ์ลนด์แห่งใหม่น้ี เปิดตัวเคร่ืองเล่นท่ีมีจาก
วิดีโอเกมและภาพยนตรไ์ซไฟชื่อดัง Tron รถไฟเหาะรูปทรง
จักรยานยนตไฮเทค ท่ีถูกขนานนามไวว้่า “Lightcycle 
Power Run” เ ป็ น ห น่ึ ง สุ ด ย อ ด ร ถ ไฟ เห า ะ ตี ลั ง ก า
สําหรับเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ท่ีห ้ามพลาด หรือจะเอาใจ
สาวก Star War อย่าง “Star Wars Lauch Bay” ไดถ้่ายรูป
กบั Darth Vader ตวัเป็นๆ 

5. GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเด่นเร่ืองวัฒนธรรมของ
จีน ส่งเสริมเอกลกัษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแห่งน้ีได้
อย่างเต็มท่ี สวนท่ีตั้งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย 
‘Wandering Moon Teahouse’ เป็น โรงน้ํ าชา ท่ี พัก ผ่อน
หย่อนใจท่ีงดงามอยา่งลงตวั อีกทั้งยงัมีสวนท่ีเลือกตวัละคร
สัตว์ของดิสนีย์ ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตริย์ ตาม
แบบปฏิทินจีน มี 2 เคร่ืองเล่นเบาๆเด็กๆเล่นได ้ผูใ้หญ่เล่น
ดี คือ Fantasia Carousel(มา้หมุน) กบั Dumbo The Fluing 
Elephant  

6. TREASURE COVE เป็ น ธี ม โจ รส ลั ด  เน ร มิ ต ฉ าก จาก
ภาพยนตร์ชื่อดัง The Pirates of the Caribbean กลายเป็น
เคร่ืองเล่นและการแสดงโชว์สุดตระการตา ท่ีหาชมไดแ้ค่
เพียงท่ี เซี่ยงไฮ ้เท่าน้ัน จาํลองฉากต่างๆ ริมทะเล เคร่ือง
เล่นไฮไลท์คือ Pirates of the Caribbean – Battle for the 
Sunken Treasure เป็นเคร่ืองเล่นแนว 4D จะพาเรานัง่เรือพ
จญภยัไปกับต่อสูข้องเรือ Black Pearl กบัFlying Dutchman 
นอกจาก น้ียังมี เค ร่ืองเล่นมากมาย เช่น ‘Barbossa’s 



 

 

 

Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’ 
7. FANTASY LAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย เป็นโซนท่ีตั้ งของปราสาทดิสนีย์ ท่ี มีชื่อว่า “Enchanted 

Stourybook Castle” ท่านจะไดพ้บกบัโชวอ์นัยิ่งใหญ่ตระการตาและตวัการตู์นท่ีท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์
ไวท,์ เจา้หญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า, มิกกี้ เมาท,์ หมีพลู และเพื่อนๆตัวการตู์นอนัเป็นท่ีใฝ่ฝันของทุกคน และ
ยังโซนกิจกรรมอย่างเช่น “Once Upon a Time Adventure” เป็นการพจญภัยภายในปราสาทดิสนีย์ พบ
เร่ืองราวของสโนว ์ไวท์ ผ่านจอภาพแบบสามมิติ หรือ “AlIce in Wonderland Maze” เป็นทางเดินผ่านเขา
วงกตเพื่อเขา้ไปเจอตัวละครจาก Alice in Wonderland  และเคร่ืองเล่นไฮไลท์ของโซนน้ีก็คือ “Seven 
Dwarfs Mine Train” นัง่รถไฟเขา้เหมืองแร่ไปกบัคนแคระทั้ง 7 ชวนใหส้นุกและหวาดเสียว 

อาหารกลางวนัและอาหารคํา่..อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกในการเล่นเครื่องเล่นของท่าน 
หมายเหตุ : เพ่ือผลประโยชนข์องลูกทวัรเ์ป็นสาํคญั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเท่ียวดิสนีย์

แลนด ์กรณีท่ีตรงวันเสารห์รืออาทิตย ์เน่ืองจากจะมีนักท่องเท่ียวค่อนขา้งมาก และในส่วนของวันธรรมดาการเล่น

เครื่องเล่นในแต่ละโซนน้ันก็ข้ึนอยูก่ับการจดัเวลาของลูกคา้เองเป็นสาํคัญ อาจทาํใหไ้ม่สามารถเล่นเครื่องเล่นไดต้ามท่ี

หวงัไว ้

พกัที่ RAMADA HUNAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  
วนัที่สาม  เซ่ียงไฮ-้รา้นผา้ไหม-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงคเ์ลเซอร-์รา้นหยก-ยา่นซินเทียนต้ี 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (2) 

นําท่านแวะ รา้นผา้ไหม ท่ีข้ึนชื่อของประเทศของจีน ใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อสินคา้ท่ีทาํจากผา้ไหม เช่นผา้ห่ม เสื้ อผา้ 
รองเทา้ เป็นตน้ จากน้ันนําท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวนัตกของแม่น้ําหวงผู่มีความยาวจาก
เหนือจรดใตถึ้ง 4 กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมท่ีไดช้ื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสรา้งหม่ืนปีแห่งชาติจีน” ถือ 
เป็นสญัลกัษณท่ี์โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ ้

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา 
บ่าย นําท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร  ์ใต้แม่น้ําหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ในอุโมงค์

ตกแต่งดว้ยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ ต่ืนตาต่ืนใจ จากน้ันนําท่านชม รา้น
หยก ซึ่งเป็นเคร่ืองประดบันําโชค ใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อเป็นของฝากลํ้าค่า  

คํา่ อิสระตามอธัยาศยั   

นําท่านเดินทางสู่  ย่านซินเทียนต้ี ตั้งอยู่ฝั่งเมืองเก่า ท่ี น่ีมีร้านอาหาร 
เคร่ืองด่ืมท่ีแต่งรา้นอย่างมีระดับ ซึ่งใชตึ้กอาคารหลังเก่ามาแต่งเติมใหม่ให้
เป็นรา้นอาหารท่ีดูหรูหรา คลาสสิค นับเป็นสวรรคพ์กัผ่อนของหนุ่มสาวและ
นักท่องเท่ียวในเซี่ยงไฮย้ามคํา่คืน 
พกัที่ RAMADA HUNAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

วนัที่สี่   เซ่ียงไฮ-้รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ)-ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจ่ียว-กลบัเซ่ียงไฮ-้รา้นใบชา 
                    ตึก STARBUCKS ที่สวยที่สุดในโลก-ถนนนานกิง-กรุงเทพฯ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (4) 

นําท่านเดินทางสู่ รา้นนวดเทา้ เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเม่ือยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซํ้าใคร 
พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถัง หรือท่ีรูจ้ักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และ
แมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจําบา้น จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวนัตกของเซี่ยงไฮ ้ริมฝั่งทะเลสาบด้ืนซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกบัมณฑลเจียงซู เป็นตําบลน้ําแห่ง
วฒันธรรมโบราณ ติดอันดับหน่ึงในสี่ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาตําบลน้ําของเมืองเซี่ยงไฮ ้อีกทั้งไดช้ื่อว่าเป็น



 

 

 

ไข่มุกใตแ้ม่น้ําแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบนัน้ี ท่านจะไดล่้องเรือชมเมืองจูเจียเจ่ียว ซึ่งเป็นเมืองท่ีมีสิ่งก่อสรา้งทาง
วฒันธรรมโบราณของราชวงศห์มิง และราชวงศซ์ิงอยูม่ากมาย  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) เมนูพิเศษ !! ขาหมูร ํา่รวย 
บ่าย นําท่านเดินทางกลบัสู่เซี่ยงไฮ ้จากน้ันนําท่านแวะ รา้นใบชา ชิมชาอวู่หลง และชาท่ีมีชื่อเสียงต่างๆ จากน้ันนํา

ท่านสู่ ตึก STARBUCKS สาขาใหม่ท่ีนครเซี่ยงไฮ ้มาพรอ้ม
กับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองตําแหน่งสตารบ์ัคสท์ี่สวย
ที่สุดในโลก ซึ่งได้ทําการเปิดตัวไปเม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 
2560  มีเน้ือท่ีใหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ดา้นบนของ
รา้นตกแต่งดว้ยแผ่นไมรู้ปหกเหล่ียมซึ่งเป็นงานแฮนด์เมด
จาํนวน 10,000 แผ่น และท่ีตั้งตระหง่านอยูก่ลางรา้นคือถัง
คัว่กาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเท่าตึก 2 ชั้น ประดับ
ประดาดว้ยแผ่นตราประทับแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 
แผ่น ซึ่งบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของสตาร์บัคส์ กาแฟท่ีคัว่ในถังทองเหลืองน้ีจะถูกส่งผ่านไปตามท่อ
ทองเหลืองดา้นบน ซึ่งจะทําใหเ้กิดเสียงราวกบัเสียงดนตรี มีเคาน์เตอรท่ี์ยาวท่ีสุด ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร 
ครองตําแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บัคส์ท่ีมีความยาวท่ีสุดในโลก มีเคร่ืองด่ืมหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด 
รวมทั้งเคร่ืองด่ืมท่ีมีเฉพาะสาขาน้ีเพียงแห่งเดียว 

คํา่ อิสระตามอธัยาศยั   
นําท่านชอ้ปป้ิงยา่น ถนนนานกิง ศูนยก์ลางสาํ  หรบัการชอ้ป
ป้ิงท่ีคึกคักมากท่ีสุดของนครเชี่ยงไอ ้รวมทั้งหา้งสรรพสินคา้
ใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่
สนามบิน  

22.15 น.  กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINES เที่ยวบิน
ที่ FM841 
 (บริการของว่างบนเครื่อง) 

01.55+1 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิ
ภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ 
 
ขอ้สาํคญัควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอียดทุกขอ้) 

• ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 
• โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไปและเหลือหน้ากระดาษ

อยา่งตํา่ 2 หน้า หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ให้

ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่าและอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทาง
สาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า (หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ยินดีท่ี
จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค)์ 

• ขนาดของกรุป๊ไซด ์จาํนวนผูเ้ดินทางอาจมีการปรบัเพ่ิมข้ึนไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 



 

 

 

• กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทัวรห์รือมัดจาํ
มาแลว้ ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริง อาทิเช่น ค่าบริการในการย่ืนขอวีซ่า(ศูนยฯ์เรียกเก็บ) 
/ ค่ามัดจาํตัว๋เครื่องบิน หรือ ค่าตัว๋เครื่องบินและภาษีสนามบิน (กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างค่าทวัร์
ในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจาํนวน 

• หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ เพื่อเช็ควา่กรุ๊ปมีการคอน
เฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบ
ใดๆ ทั้งสิ้ น 

• โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม และคาํนึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง
ไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใช้
หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศ
หน่ึง      

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
• ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดใหมี้การประชาสมัพนัธ์สินคา้พื้ นเมืองใหนั้กท่องเท่ียว

ทัว่ไปไดรู้จ้ักคือ รา้นนวดเทา้(บัวหิมะ), รา้นใบชา, รา้นยางพารา, รา้นผา้ไหม, รา้นหยก ซึ่งจาํเป็นตอ้งบรรจุใน
โปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทัวร ์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่ารา้นทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวน
ทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที ซื้ อหรือไม่ซื้ อข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มี
การบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงค์จะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่าน เป็นจาํนวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / รา้น 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีท่านมิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้ับทางบริษัท
พรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

• บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีไม่รูจ้กักัน กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเด่ียวเพิ่ม
ตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

• ท่านท่ีมีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดินทางท่ีระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีใหร้บัทราบก่อนการทํา
จองทวัร ์ 

• ท่านท่ีประสงค์จะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทําวีซ่าท่านจะตอ้ง
รับผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจ
ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย ์

• ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกท่ีนัง่ล่วงหน้าได ้ (ท่านจะไดร้บัท่ีนัง่แบบสุ่มเท่าน้ัน) 
• หลงัจากท่ีท่านไดช้าํระค่าทัวรเ์รียบรอ้ยแลว้น้ัน 

3 วนั ก่อนเดินทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพื่อเตรียมตวัการเดินทาง  
1 วนั ก่อนเดินทาง   หวัหน้าทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มูลเตรียมตวัเดินทางแกผู่เ้ดินทางอีกครั้ง 

• เม่ือท่านทาํการซื้ อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
 
 
 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

เด็ก  

2-18 ปี  

พกัเดี่ยว

(จา่ย

เพ่ิม) 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

วนัท่ี 22-25 กุมภาพนัธ ์2563 9,899 12,899 3,500 5,899 

วนัท่ี 29 กุมภาพนัธ-์03 มีนาคม 2563                                                      11,899 14,899 3,500 5,899 

วนัท่ี 06-09 มีนาคม 2563                                                      11,899 14,899 3,500 5,899 

วนัท่ี 20-23 มีนาคม 2563                                                      11,899 14,899 3,500 5,899 

วนัท่ี 27-30 มีนาคม 2563                                                      11,899 14,899 3,500 5,899 
 
 

    

อตัราค่าบริการ *รวม* 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุ๊ปเท่าน้ัน  
2. ท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE 
ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร 5 ม้ือ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารม้ือใด จะไม่สามารถคืนเงินได)้ 
4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม 
5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
6. ค่าภาษีน้ํามนัเชื้ อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 25 

ธนัวาคม 2562 จาํนวนเงิน 5,800 บาท (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านตอ้งชาํระเพิ่ม)  
7. ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋า ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรมั และสมัภาระถือข้ึนเคร่ืองได ้1 ใบ จาํกดัไม่เกิน 7 กิโลกรมั 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในทอ้งถ่ิน คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์  ** คุม้ครองตั้งแต ่อายุ 16 – 69 ปี เท่านั้น ** 
หมายเหตุ :  กรณี ผู ้ เดินทางมีอายุ  1 เดือน-15  ปี  และผู ้ เดินทาง อายุ  70  ปี  ข้ึน ไป  คุ้มครองเพี ยง 50%  

   ของวงเงินคุม้ครอง และ สาํหรบัผูเ้ดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรมไ์ม่รบัคุม้ครองใดๆ ทั้งสิ้ น ** 
ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพ่ิมเติมกับทาง
บริษัทได ้**ทั้งน้ีอตัราเบ้ียประกนัเริ่มตน้ที่ 330 บาท ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการเดินทาง**  
 
 
การประกนัไม่คุม้ครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการ
ติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้าํนาจ
ของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขใน
กรมธรรม ์
 
 



 

 

 

อตัราค่าบริการ *ไม่รวม* 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต 

ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหน้าทัวรก์่อน
การใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) 
3. ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ่น และหวัหนา้ทวัร ์จาํนวน 1,500 บาท/ทริป/ท่าน  

(เด็กชาํระทิปเท่าผูใ้หญ่) 
4. ค่าทําวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได ้และผูเ้ดินทางเป็นผูด้ําเนินการยื่นวีซ่าเอง (สามารถสอบถามขอ้มูลได้

จากเจา้หน้าท่ีฝ่ายขาย) 
5. กรณีชาวต่างชาติ ตอ้งจ่ายเพิ่มจากค่าทวัร ์600 หยวน/ท่าน/ทริป 
6. ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใชเ้พียงสาํเนาหนังสือเดินทาง (สาํหรบัผูถ้ือ

พาสปอรต์ไทยและเดินทางไป-กลับพรอ้มกรุป๊เท่านั้น) หรือ ค่าวีซ่าจีนท่องเท่ียวแบบเดี่ยว (4วันทาํ
การ) ท่านละ 1,800 บาท (สาํหรบัผูถ้ือพาสปอรต์ไทย) 
หมายเหต ุ 
• หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถนําไปใชก้บัการเดินทางครั้งอ่ืนๆได ้รวมทั้งไม่สามารถคืนเงิน

ค่าวีซ่าไดทุ้กกรณี   
• กรณีเด็กอายุตํา่กว่า 18 ปี เดินทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางท่ีบินลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซี่ยงไฮ ้(เท่ียว 2 เมือง) ตอ้ง

ยื่นวีซ่าเด่ียวเท่าน้ัน 
• ในกรณีรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ทําใหไ้ม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได ้ หรือ ท่านมี

ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าเด่ียว ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการทํา วีซ่าเด่ียวยื่นปกติ 4 วนั ทําการ ท่านละ 1,800 
บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วนั ทาํการ ท่านละ 2,925 บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน) 
  

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่และการชาํระค่าบริการ 
• กรุณาชาํระยอดเต็ม (ภายใน 48 ชัว่โมง หรือ 2 วนั นับจากวนัท่ีทาํการจอง) 

เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบินตอ้งเดินทางตามวนัที่ ที่ระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้
หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงิน ทั้งหมด * 

• รบกวนสแกนหน้าพาสฯ พรอ้มรูปถ่าย แบบเต็มและเห็นชดัเจน ส่งภายใน 3 วนั หลงัจากการชาํระเงินค่าทวัร ์
 

การยกเลิกการเดินทาง 
• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั ข้ึนไป     คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด  
• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 29-1 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้นเดินทางไม่ครบ

ตามจาํนวนที่บริษัทฯกาํหนดไว ้(9 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทาง
ในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งนําไปชาํระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือน
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า



 

 

 

หอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทาง
ได ้

• ยกเวน้กรุป๊ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดัจาํท่ี
นัง่กับสายการบินและค่ามดัจาํท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํหรือค่า
ทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

• กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุ
ไวใ้นรายการเดินทาง ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทัวร์
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

• เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง  พรอ้ม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสปอรต์ไทยเท่านั้น) 
• สาํเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

(ตอ้งชดัเจนเท่าน้ัน ลูกคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสปอรต์ตวัจริงมา และตอ้งถ่ายใหติ้ดทั้ง 2 หน้า ดงัตวัอยา่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

• สแกนรูปถ่าย 2 น้ิว ใหมี้ขนาดเท่ารูปจริง และชดัเจน ส่งใหท้างบริษัทฯ เพื่อใชป้ระกอบการยื่นวีซ่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการทาํวีซ่าจีนสาํหรบัหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะย่ืนวีซ่าเด่ียว) 
1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ตํา่กวา่ 6 เดือน สญัชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตอ้งไม่มีการ ชาํรุดใดๆ 

ทั้งสิ้ น ถา้เกิดการชาํรุด  เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้  
2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหน้าวา่ง สาํหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น ย้ิมหา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และใบหูทั้งสองขา้ง

ชัดเจน และหา้มสวมเสื้ อสีขาว เช่น เสื้ อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่สวมเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างหู 
เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร ์หรือรูปพริ้ นจากคอมพิวเตอร ์ 

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอายุตํา่กว่า 18 ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพ่ิมเติม จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

5.1 เดินทางพรอ้มพ่อแม่  / เดินทางพรอ้มพ่อ หรือ แม ่  
5.1.1 สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุตํา่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

  5.1.2 สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
  5.1.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
  5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนชื่อ 
5.2 เดินทางพรอ้มญาติ   

5.2.1 สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุตํา่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 
5.2.2 สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
5.2.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนชื่อ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาํท่ีเขตหรืออาํเภอเท่าน้ัน 

6.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตา่งชาติ ใชเ้อกสารเพ่ิมเติม จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 
6.1   ใบอนุญาติการทาํงาน ตวัจริงเท่าน้ัน ! ! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไม่ตํา่กวา่ 3 – 6 เดือน 
6.2   หนังสือรบัรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
6.3 สาํเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6.4 สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํา่ 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

 
 



 

 

 

      หมายเหต ุ:  
• ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทํางานใน

ประเทศไทยเท่าน้ัน หากไม่ไดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
• กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เน่ืองจาก

ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
• สาํหรบัผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่าน้ันก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวีซ่า 
• เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททัวร ์อย่าง

น้อย 7 วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 
• โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททวัรไ์ม่ทราบล่วงหน้า   
 

ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนตา่งชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าใหไ้ด)้ 
• หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,360 บาท  
• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท้ี่เจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย) 

 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รบัทาํวีซ่าให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

• ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
• นํารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
• นํารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นทาํวีซ่า 
• นํารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรูปท่ีพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร ์

(ตา่งชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเย่ียม 
สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย 
ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได)้ 

**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารย่ืนวีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และ
รวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้
เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน    

• สิ่งของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

• กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เน่ืองจากรัฐบาลทอ้งถ่ินตอ้งการ
รกัษาสิ่งแวดลอ้มและลดการท้ิงขยะ จึงไม่มีบริการท่ีโรงแรม 

• หา้มนําแบตเตอร่ีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 
 



 

 

 

ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างน้ี!!!! 

**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้จีน กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ี** 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหน้าพาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน    หมา้ย     หยา่   ไม่ไดจ้ดทะเบียน   

  จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส................................................................................................................................. 

ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    

............................................................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย์

................................... โทรศพัทบ์า้น.........................................มือถือ........................................... 

ที่อยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  

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

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

ช่ือสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)............................................................................ 

ตาํแหน่งงาน.......................................................................................................................................................... 

ที่อยูส่ถานที่ทาํงาน  / สถานศึกษา ปัจจุบนั(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………...….....…………………….…………….... 

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

(สาํคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท่ี์ถูกตอ้งท่ีสามารถติดตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

กรณีปัจจุบนัท่านเกษียณแลว้ ตอ้งกรอกที่อยูส่ถานที่ทาํงานล่าสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

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

(สาํคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท่ี์ถูกตอ้งท่ีสามารถติดตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   

เม่ือวนัที่.................. เดือน.................ปี...........................  ถึง วนัที่.....................เดือน...................ปี................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เม่ือวนัที่.................. เดือน.................ปี...........................  ถึง วนัที่.....................เดือน...................ปี................. 

รายช่ือบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์ 

สาํหรบัคนโสดขอใหร้ะบุช่ือบิดา-มารดา / สาํหรบัท่านที่สมรสแลว้ใหร้ะบุช่ือสามี หรือ ภรรยา เท่านั้น!! (ภาษาองักฤษ

ตวัพิมพใ์หญ่) 

1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

RELATION.........................................................TEL................................................................................................ 

2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

RELATION.........................................................TEL................................................................................................  



 

 

 

3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

RELATION..........................................................TEL...............................................................................................  
 

หมายเหต ุ

**กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท่ี์ทาํงาน  มือถือ  บา้น และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพ่ือใชใ้นการขอย่ืนวีซ่า 

** ถา้เอกสารส่งถึงบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจทาํใหท่้านเกิดความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งน้ี

เพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดทาํตามระเบียบอยา่งเคร่งครดั) 

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