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เที�ยวนครปารสีแห่งตะวนัออก #มหานครเซี�ยงไฮ ้

ท่องดนิแดนแห่งเทพนิยาย #สวนสนุกเซี�ยงไฮด้สินียแ์ลนด ์
ชมความงดงามตําบลนํ�าแห่งวฒันธรรมโบราณ #เมอืงโบราณจูเจยีเจี�ยว  

ชมทศันียภาพรอบเมอืงเซี�ยงไฮ ้#ขึ �นตกึ JINMAO TOWER ช ั�นที� 88 

จุดเชค็อนิใหม่ของเซี�ยงไฮ ้#ตกึ STARBUCK ที�ใหญ่และสวยที�สุดในโลก 
ลิ �มรสเมนูพเิศษ #เสี�ยวหลงเปา #ขาหมูรํ�ารวย #กุง้มงักร #ไกแ่ดงโตะ๊ละ 2 ตวั  
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หมายเหตุ :  
 ไมร่วมคา่วซีา่จนีแบบกรุป๊ ท่านละ 1,500 บาท หรอื คา่วซีา่จนีแบบเดี�ยว (4 วนัทํา

การ) ท่านละ 1,800 บาท 

• ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ�น และหวัหน้าทวัร ์จาํนวน 350 หยวน/ทรปิ/ท่าน 

(เดก็ชาํระทปิเท่าผูใ้หญ)่ 

โปรแกรมการเดนิทาง 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมอืง)-เซ ี�ยงไฮ ้
18.00 น. พรอ้มกนัที�ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 

(Terminal 1) ช ั�น 3 ประตู 5 แถวที� 6 สายการบนิ NOK SCOOT (XW) โดย
มเีจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

21.05 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงเซ ี�ยงไฮ ้ประเทศจนี เที�ยวบนิที� XW858  
(บนเคร ื�องไมม่บีรกิารอาหารและนํ�าดื�มฟร ีแตม่จีาํหน่ายบนเคร ื�อง) 

02.20 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิซ ี�ยงไฮ ้ผู่ตง ประเทศจีน นําท่าน
ผ่านขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบักระเป๋าสมัภาระ นําท่านเดนิทางสู่โรงแรม
ที�พกั 

พกัที�  RAMADA HUNAN HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
วนัที�สอง  เซ ี�ยงไฮ-้สวนสนุกเซี�ยงไฮด้สินียแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้และบรกิารรถรบั-สง่) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) 

นํ า ท่ า น เดิ น ท า ง สู่  SHANGHAI 
DISNEYLAND สวนสนุกแห่งที� 6 แห่ง
อาณาจกัรดสินีย ์ซ ึ�งมขีนาดใหญ่อนัดบั 2 
ของโลก รองจากดสินียแ์ลนดใ์นออรแ์ลน
โด รฐัฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา และเป็น
สวนสนุกดิสนียแ์ลนดแ์ห่งที� 3 ในเอเชยี 
ตั�งอยู่ในเขตฉวนซา ใกลก้บัแม่นํ�าหวงผู่ 
และสนามบนิผู่ตง สวนสนุกเซ ี�ยงไฮด้สินีย ์
แลนดม์ีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนียแ์ลนดถ์ึง 3 เท่า เปิดใหบ้รกิารเมื�อวนัที� 16 
มิถุนายน 2016 ซ ึ�งใชเ้วลาร่วม 5 ปีในการก่อสรา้ง โดยใชง้บทั�งสิ �นราว 5.5 
พันลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืราว 180,000 ลา้นบาท โดยเซ ี�ยงไฮ ้ดีสนียแ์ลนด ์
ประกอบไปดว้ย 6 ธมีปารค์ และ 1 ฟรโีซนดงันี� 
1. DISNEY TOWN เป็นโซนแรกก่อนเขา้สวนสนุก โซนนี�ไม่ตอ้งเสยีเงนิค่าเขา้

ชม ประกอบไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นจําหน่ายของที�ระลึกต่างๆ ทั�งยงัมี LEGO 
LAND ในโซนนี�อกีดว้ย  

2. MICKEY AVENUE โซนนี�จะเป็นโซนขายของที�ระลกึกบัรา้นอาหาร และก็จะมี
ส่วนของที�ฉายหนังการต์ูนสั�นของมิกกี �เมา้ส ์เหมาะกบัการถ่ายรูปและนั� ง
พกัผ่อนภายในสวนสนุก 
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3. ADVENTURE ISLE ดินแดนให ้
การผจญภยัที�จะทําใหนั้กท่องเที�ยว
ไดต้ื�นตาตื�นใจกบับรรยากาศหุบเขา
ลึกลบัในยุคดึกดําบรรพ ์‘Casmp 
Discovery’ พ รอ้ม เช ิญ ชวนให ้
รว่มเดนิสํารวจดนิแดนที�แฝงไปดว้ย
ปรศินาและความลึกลบั และลงเรอื
เ ข ้ า ไ ป สู่  ‘ Roaring Rapids’ 
อโุมงคถ์ํ �าปรศินาในชอ่งเขารอวรร์ ิ�ง 
ซ ึ�งเป็นที�อยู่ของจระเขย้กัษน่์าเกรงขาม และRoaring Over The Horizon 
เป็นเคร ื�องเลน่แนว 4D  

4. TOMORROW LAND อกีหนึ�งไฮโลทเ์ด่นของสวนสนุกดิสนีย ์ที�มกัจะสรา้ง
โลกแห่งอนาคต เพื�อสรา้งจตินาการใหก้บัเด็กๆ พรอ้มกบัดไีซนเ์คร ื�องเล่นสุดลํ �า
ใหเ้ขา้กบัคอนเซป็ต ์สําหรบัที�ดสินียแ์ลนดแ์ห่งใหม่นี� เปิดตวัเคร ื�องเล่นที�มีจาก
วดิโีอเกมและภาพยนตรไ์ซไฟชื�อดงั Tron รถไฟเหาะรปูทรงจกัรยานยนตไฮเทค 
ที�ถูกขนานนามไวว้่า “Lightcycle Power Run” เป็นหนึ�งสุดยอดรถไฟเหาะ
ตลีงักาสําหรบัเซ ี�ยงไฮ ้ดสีนียแ์ลนดท์ี�หา้มพลาด หรอืจะเอาใจสาวก Star War 
อยา่ง “Star Wars Lauch Bay” ไดถ้า่ยรปูกบั Darth Vader ตวัเป็นๆ 

5. GARDENS OF 
IMAGINATION มีจุด เด่น เร ื�อ ง
วัฒ น ธ ร ร ม ข อ ง จี น  ส่ ง เส ร ิม
เอกลกัษณข์องสวนพฤกษาในสวน
สนุกแห่งนี�ไดอ้ย่างเต็มที� สวนที�ต ั�ง
อยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย 
‘Wandering Moon Teahouse’ 
เป็นโรงนํ�าชาที�พักผ่อนหย่อนใจที�

งดงามอย่างลงตวั อีกทั�งยงัมีสวนที�

เลอืกตวัละครสตัวข์องดสินีย ์ดดัแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษตัรยิ ์ตามแบบปฏทินิ
จนี ม ี2 เคร ื�องเลน่เบาๆเด็กๆเลน่ได ้ผูใ้หญเ่ลน่ด ีคอื Fantasia Carousel(มา้
หมุน) กบั Dumbo The Fluing Elephant  

6. TREASURE COVE เป็ น ธีมโจ ร
สลดั เนรมิตฉากจากภาพยนตรช์ ื�อ
ดั ง  The Pirates of the 
Caribbean กลายเป็นเคร ื�องเล่น
และการแสดงโชวส์ุดตระการตา ที�

หาชมไดแ้ค่เพียงที� เซ ี�ยงไฮ ้เท่านั�น 
จําลองฉากต่างๆ รมิทะเล เคร ื�องเล่น
ไ ฮไ ล ท ์ คื อ  Pirates of the 
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Caribbean – Battle for the Sunken Treasure เป็นเคร ื�องเล่นแนว 
4D จะพาเรานั� งเรอืพจญภัยไปกับต่อสูข้องเร ือ Black Pearl ก ับFlying 
Dutchman นอกจากนี�ยงัมเีคร ื�องเล่นมากมาย เชน่ ‘Barbossa’s Revenge’ 
และ ‘Siren’s Revenge’ 

7. FANTASY LAND สนุกกบัเมอืงเทพนิยาย เป็นโซนที�ต ั�งของปราสาทดสินีย ์ที�

มีช ื�อว่า “Enchanted Stourybook Castle” ท่ านจะได ้พบกับโชวอ์ ัน
ยิ�งใหญ่ตระการตาและตวัการต์ูนที�ท่านชื�นชอบ อาทิเชน่ สโนวไ์วท,์ เจา้หญิง
นิทรา, ซนิเดอเรลา่, มกิกี �เมาท,์ หมพีล ูและเพื�อนๆตวัการต์นูอนัเป็นที�ใฝ่ฝันของ
ทุกคน และยงัโซนกจิกรรมอย่างเชน่ “Once Upon a Time Adventure” 
เป็นการพจญภยัภายในปราสาทดสินีย ์พบเร ื�องราวของสโนว ์ไวท ์ผ่านจอภาพ
แบบสามมิติ หรอื “AlIce in Wonderland Maze” เป็นทางเดินผ่านเขา
วงกตเพื�อเขา้ไปเจอตัวละครจาก Alice in Wonderland  และเคร ื�องเล่น
ไฮไลทข์องโซนนี�ก็คอื “Seven Dwarfs Mine Train” นั�งรถไฟเขา้เหมอืงแร่
ไปกบัคนแคระทั�ง 7 ชวนใหส้นุกและหวาดเสยีว 

อาหารกลางวนัและอาหารคํ�า..อสิระตามอธัยาศยัเพื�อความสะดวกในการ
เล่นเคร ื�องเล่นของท่าน 
หมายเหตุ : เพื�อผลประโยชนข์องลูกทวัรเ์ป็นสําคญั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ใน

การเปลี�ยนแปลงรายการเที�ยวดสินียแ์ลนด ์กรณีที�ตรงวนัเสารห์รอือาทติย ์เนื�องจาก

จะมนีกัท่องเที�ยวค่อนขา้งมาก และในส่วนของวนัธรรมดาการเล่นเครื�องเล่นในแต่ละ

โซนนั�นก็ขึ �นอยู่กบัการจดัเวลาของลูกคา้เองเป็นสําคญั อาจทําใหไ้ม่สามารถเล่น

เครื�องเล่นไดต้ามที�หวงัไว ้

พกัที�  RAMADA HUNAN HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
วนัที�สาม รา้นผา้ไหม-หาดไวท่าน-ลอดอโุมงคเ์ลเซอร-์ขึ �นตกึ JINMAO TOWER 

ช ั�นที� 88-รา้นหยก   -ยา่นซนิเทยีนตี � 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําท่านเดนิทางสู่ รา้นผา้ไหม ใหท้่านไดเ้ลอืกชม เอกซื �อสนิคา้และผลติภณัฑ ์ที�

ผ ลิต ด ้วยผ ้าไห ม  จาก นั� น นํ าท่ าน
เดินทางสู่ หาดไว่ทาน  ตั�งอยู่บนฝั� ง
ตะวนัตกของแม่นํ�าหวงผู่ ความยาวจาก
เหนือจรดใตถ้งึ 4 กโิลเมตร ทั�งนี�ยงัเคย
เป็นสถานที�ถ่ายทําภาพยนตรท์ี�โด่งดงั
เร ื�อง เจา้พ่อเซ ี�ยงไฮ ้จากนั�นนําท่าน 
ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์อโุมงคล์อดแม่นํ�า
สายแรกในประเทศจนี เพื�อขา้มไปยงัฝั� ง
ตรงขา้มใชเ้วลาประมาณ 5 นาท ีภายในอโุมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรปูตา่งๆ  

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) เมนูพเิศษ !! ไกแ่ดงโตะ๊ละ 2 ตวั 
บ่าย นําท่าน ขึ �นตกึ JINMAO TOWER ช ั�นที� 88 ชมทศันียภาพรอบเมืองเซ ี�ยงไฮ ้

เป็นตึกระฟ้าออกแบบโดยสถาปนิกอเมรกินั เอเดรยีน สมิธ ใน สคิดมอร,์ โอวงิส ์
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แอนด ์เมอรร์ลิลเ์คยมีความสูงเป็นอนัดบัที� 5 ของโลกจากความสูงหลงัคา และ
อนัดบัที� 7 ของโลกเมื�อวดัรวมถงึยอดสูงสุดโดยมีความสูง 421 เมตร หรอื 1,380 
ฟุต และมทีั�งหมด 88 ช ั�น พื �นที�รวมกว่า 278,707 ตารางเมตร โดยใชเ้ป็นสาํนักงาน 
และโรงแรมเซ ี�ยงไฮแ้กรนดไ์ฮแอท จากนั�นนําท่านแวะ รา้นหยก  ซ ึ�งเป็น
เคร ื�องประดบันําโชค ใหท้่านไดเ้ลอืกซื �อเป็นของฝาก จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่ยา่น
ซนิเทยีนตี � ตั�งอยู่ฝั� งเมอืงเกา่ ที�นี�มรีา้นอาหาร เคร ื�องดื�มที�แต่งรา้นอย่างมีระดบั ซ ึ�ง
ใชต้กึอาคารหลงัเกา่มาแต่งเตมิใหม่ใหเ้ป็นรา้นอาหารที�ดูหรูหรา คลาสสคิ นับเป็น
สวรรคพ์กัผ่อนของหนุ่มสาวและนักท่องเที�ยวในเซี�ยงไฮย้ามคํ�าคนื 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (4) เมนูพเิศษ !! กุง้มงักร 
พกัที�  RAMADA HUNAN HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
วนัที�สี� รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ)-ล่องเรอืชมเมอืงจูเจยีเจี�ยว-รา้นใบชา-ถนนนาน

กงิ-รา้นกาแฟ  Starbucks Reserve™ Roastery ใหญแ่ละสวยที�สุดใน
โลก-เซี�ยงไฮ-้กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
นําท่านเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้ ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซ ึ�งเป็นอกีวธิหีนึ�งในการ
ผ่อนคลายความเครยีด ปรบัสมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิพรอ้ม
ชมครมีเป่าซูถ่งั หรอืที�รูจ้กักนัดใีนชื�อ บวัหมิะ สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรกัษาแผล
ไฟไหม ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจําบา้น จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่
เมอืงโบราณจูเจยีเจี�ยว ซ ึ�งตั�งอยู่ทางทศิตะวนัตกของเซ ี�ยงไฮ ้รมิฝั� งทะเลสาบดื �น
ซาน เป็นตําบลนํ�าแห่งวฒันธรรมโบราณ ติดอนัดบัหนึ�งในสี�ที�มีช ื�อเสียงโด่งดงัใน
บรรดาตําบลนํ�าของเมืองเซ ี�ยงไฮ ้อกีทั�งไดช้ ื�อว่าเป็นไข่มุกใตแ้ม่นํ�าแยงซเีกยีงจนถงึ
ปัจจุบนันี� ท่านจะได ้ล่องเรอืชมเมอืงจูเจยีเจี�ยว ซ ึ�งเป็นเมืองที�มีสิ�งก่อสรา้งทาง
วฒันธรรมโบราณของราชวงศห์มงิและราชวงศซ์งิอยูม่ากมาย 

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) เมนูพเิศษ !! ขาหมูรํ�ารวย 
บ่าย นําท่านแวะ รา้นใบชา ชมิชาอวู่หลง และชาที�มีช ื�อเสียงต่างๆ จากนั�นนําท่าน

เดนิทางสู่ ถนนนานกงิ ศูนยก์ลางการชอ้ปปิ�งที�คกึคกัมากที�สุดของนครเซ ี�ยงไฮท้ี�

ไม่มีวนัหลบัใหล ทั�งยงัเป็นที�ต ั�งหา้งสรรพสนิคา้มากมายและถอืเป็นย่านสวรรคข์อง
บรรดาสาวกแบรนดเ์นมทั�งหลาย จากนั�นนําท่านชม รา้นกาแฟ Starbucks 
Reserve Roastery ส ต า ร ์บ ั ค ส ์
สาขาใหม่ที�นครเซี�ยงไฮ ้มาพรอ้มกบั
ความยิ�งใหญ่อลงัการ ครองตําแหน่ง
สตารบ์คัสท์ี�ใหญ่และสวยที�สุดในโลก 
เปิดใหบ้รกิาร เมื�อวนัที� 6 ธนัวาคม 2560 มี
เคร ื�องดื�มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด 
รวมทั�งเคร ื�องดื�มที�มีเฉพาะสาขานี�แห่งเดยีว 
นอกจากนั�นยงัมีอาหารและขนมมากมาย 
ในส่วนเบเกอรทีี�ใชช้ ื�อว่า Princi™ ซึ�งเป็นการรว่มมือกบัรา้นเบเกอรชี ื�อดงัจาก
อติาล ีและเป็นสาขาแรกในเอเชยี มกีารทําขนมกนัสดๆ ใหม่ๆ ที�รา้นทุกวนัมากกว่า 
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80 ชนิด โดยเชฟชาวจนีมากกวา่ 30 คนนอกจากนี� สตารบ์คัสย์งันําเทคโนโลย ี
AR สรา้งความสนุกสนานใหก้บัลูกคา้ โดยรว่มมอืกบับรษิทัจนียกัษใ์หญ ่
อาลีบาบา เมื�อจ่อโทรศัพทไ์ปยังจุดต่างๆ ในรา้น เช่น ถังคั�วกาแฟ ก็จะมี
รายละเอียดต่างๆ ปรากฏขึ �นในโทรศพัท ์และลูกคา้ยงัไดส้นุกสนานไปกบัการจ่อ
โทรศพัทไ์ปยงัจดุตา่งๆ สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสูส่นามบนิ  

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (7) เมนูพเิศษ !! เสี�ยวหลงเปา 
สมควรแกเ่วลา นําท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตเิซ ี�ยงไฮ ้ผู่ตง 

วนัที�หา้  เซ ี�ยงไฮ ้– สนามบนิดอนเมอืง 
03.35 น.     เหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เที�ยวบนิที� XW857 

(บนเคร ื�องไมม่บีรกิารอาหารและนํ�าดื�มฟร ีแตม่จีาํหน่ายบนเคร ื�อง) 
07.10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความ
ประทบัใจ 
 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้รกิาร *** 
 
ขอ้สาํคญัควรทราบ (กรุณาอา่นใหล้ะเอยีดทุกขอ้) 

 ทวัรนี์�สาํหรบัผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 
 โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืน

ขึ �นไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 หนา้ หากไม่มั�นใจโปรดสอบถาม 
 ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิ �ในการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวรว่มเดนิทาง

นอ้ยกวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสาํหรบั
ประเทศที�ไม่มีวซีา่และอย่างนอ้ย 10 วนัก่อนการเดนิทางสําหรบัประเทศที�มีวซีา่ (หากผู ้
เดนิทางทุกท่านยนิดทีี�จะชาํระค่าบรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ยนิดทีี�จะ
ประสานงานในการเดนิทางตามประสงค)์ 

 หากท่านที�ตอ้งออกตั�วภายใน (เคร ื�องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทั
ฯ เพื�อเชค็ว่ากรุป๊มกีารคอนเฟรมิเดนิทาง หรอื สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ และ 
เวลาบนิ กอ่นทุกคร ั�ง มฉิะนั�นทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั�งสิ �น 

 โรงแรมที�พกั และโปรแกรมท่องเที�ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี�ยนขึ �นอยู่กบัความเหมาะสม 
และคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 

 บรษิัทฯ สงวนสทิธิ �ในการที�จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุ
สุดวสิยัที�ทาง บรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอื
ยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกอง
ตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั�งในกรณีที�ท่านจะใช ้
หนังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํี�าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอื
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที�ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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 ตามนโยบายรว่มกบัการท่องเที�ยวแห่งเมืองจนี ทุกเมือง กําหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธ ์
สนิคา้พื �นเมืองใหนั้กท่องเที�ยวทั�วไปไดรู้จ้กัคือ รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ), รา้นผา้ไหม, 
รา้นหยก ,ใบชา ซึ�งจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จงึ
เรยีนใหก้บันักท่องเที�ยวทุกท่านทราบวา่รา้นทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ�งจะ
ใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาท ีซ ื �อหรอืไม่ซ ื �อขึ �นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั  
ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทั�งสิ �น และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ �นจากท่าน เป็นจํานวนเงิน 
400 หยวน / ท่าน / รา้น 

 ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ �ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ 
นามสกุล คํานําหนา้ช ื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเคร ื�องบนิ ใน
กรณีที�ท่านมไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการชาํระเงนิมดัจาํ 

 บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที�ไม่รูจ้กักนั กรณีที�ท่านเดนิทาง 1 ท่าน 
จะตอ้งจา่ยคา่พกัเดี�ยวเพิ�มตามราคาที�ระบไุวใ้นรายการทวัรเ์ท่านั�น 

 ท่านที�มีวีซา่จีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดินทางที�ระบุ กรุณาแจง้
เจา้หนา้ที�ใหร้บัทราบกอ่นการทําจองทวัร ์ 

 ท่านที�ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้
การทําวซีา่ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื�องจาก
บรษิทัทวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณา
ดแูลบตัรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้ง
อยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์

 ตั�วเคร ื�องบนิที�ใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไม่สามารถเลอืกที�นั�งล่วงหนา้ได ้ (ท่านจะไดร้บัที�นั�งแบบสุ่ม
เท่านั�น) 

 หลงัจากที�ท่านไดช้าํระคา่มดัจาํและคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอืเรยีบรอ้ยแลว้นั�น 
3 วนั กอ่นเดนิทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพื�อเตรยีมตวัการเดนิทาง  
1 วนั กอ่นเดนิทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มูลเตรยีมตวัเดนิทางแกผู่เ้ดนิทางอกี
คร ั�ง 

 เมื�อท่านทําการซื �อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของหมาย
เหตทุุกขอ้แลว้ 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ  

2-3 ท่าน) 

เดก็  

2-18 ปี  

พกัเดี�ยว 

(จ่ายเพิ�ม) 

วนัที� 25-29 กรกฎาคม 2562 17,999 17,999 3,500 

วนัที� 08-12 สงิหาคม 2562 **วนัแม่

แหง่ชาต*ิ* 
15,999 15,999 3,500 

วนัที� 22-26 สงิหาคม 2562 15,999 15,999 3,500 
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วนัที� 05-09 กนัยายน 2562 14,999 14,999 3,500 

วนัที� 19-23 กนัยายน 2562    14,999 14,999 3,500 

วนัที� 19-23 ตลุาคม 2562 15,999 15,999 3,500 

วนัที� 23-27 ตลุาคม 2562 **วนัปิย

มหาราช** 
16,999 16,999 3,500 

 

อตัราคา่บรกิาร *รวม* 
1. ตั�วเคร ื�องบนิช ั�นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่านั�น  
2. ที�พกัโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีที�ท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที�นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่
สามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสม
ตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร 7 มื �อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื �อใด จะไม่สามารถคนืเงนิได)้ 
4. คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามโปรแกรม 
5. คา่รถโคช้ปรบัอากาศ รบั-สง่ สถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 
6. ค่าภาษีนํ�ามนัเช ื �อเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที�มกีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซ ึ�งเป็น

อตัราเรยีกเก็บ ณ วนัที� 20 ธนัวาคม 2561 (หากมกีารเรยีกเก็บเพิ�มจากสายการบนิ ท่านตอ้ง
ชาํระเพิ�ม)  

7. คา่ระวางนํ�าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร ื�อง 1 ใบ จาํกดัไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 
8. ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทางในทอ้งถิ�น คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิ 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื�อนไขของกรมธรรม)์ 
 ** คุม้ครองต ั�งแต ่อายุ 16 – 69 ปี เท่านั�น ** 
หมายเหต:ุ  กรณีผูเ้ดนิทางมอีาย ุ1 เดอืน-15 ปี และผูเ้ดนิทาง อาย ุ70 ปี ขึ �นไป คุม้ครอง

เพยีง 50%  
   ของวงเงนิคุม้ครอง และ สาํหรบัผูเ้ดนิทาง อายไุม่ถงึ 1 เดอืน กรมธรรมไ์ม่รบัคุม้ครองใดๆ 
ทั�งสิ �น ** 

ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ ื �อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเร ื�องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอ้มูล เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**ท ั�งนี�อตัราเบี �ยประกนัเร ิ�มตน้ที� 330 บาท 
ขึ �นอยูก่บัระยะเวลาการเดนิทาง**  
การประกนัไมคุ่ม้ครอง 
กรณีที�เสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตวั, การตดิเช ื �อ, ไวรสั, ไสเ้ลื�อน, ไส ้
ติ�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความ
เสยีหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใตอ้ํานาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจ็บ
จากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรม ์
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อตัราคา่บรกิาร *ไมร่วม* 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เชน่ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่า

โทรศพัทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มินิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเคร ื�องดื�มที�ส ั�ง
เพิ�มนอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

2. คา่ภาษมูีลคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษ)ี 
3. คา่ทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ�น และหวัหน้าทวัร ์จํานวน 350 หยวน/ทรปิ/

ท่าน  
(เดก็ชาํระทปิเท่าผูใ้หญ่) 

4. คา่ทําวซีา่ชาวต่างชาต ิซ ึ�งไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื�นวซีา่กรุป๊ (กรณีต่างชาต ิจา่ยเพิ�มจากค่าทวัร ์
800 หยวน และผูเ้ดนิทางเป็นผูด้าํเนินการยื�นวซีา่เอง) 

5. คา่วซีา่กรุป๊ท่องเที�ยวเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท ใชเ้พยีงสําเนา
หนังสอืเดนิทาง (สําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและเดนิทางไป-กลบัพรอ้ม
กรุป๊เท่านั�น) หรอื ค่าวซีา่จนีท่องเที�ยวแบบเดี�ยว (4วนัทําการ) ท่านละ 
1,800 บาท (สาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทย) 
หมายเหตุ  
 หากยกเลกิเดนิทาง วซีา่กรุป๊จะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถนําไปใชก้บัการเดินทางคร ั�ง

อื�นๆได ้รวมทั�งไม่สามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดทุ้กกรณี   
 กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางที�บินลงปักกิ�ง / ปักกิ�ง+

เซ ี�ยงไฮ ้(เที�ยว 2 เมอืง) ตอ้งยื�นวซีา่เดี�ยวเท่านั�น 
 ในกรณีรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆทั�งสิ �น ทําใหไ้ม่สามารถยื�น

วซีา่กรุป๊ได ้ หรอื ท่านมคีวามประสงคจ์ะยื�นวซีา่เดี�ยว ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการ
ทํา วซีา่เดี�ยวยื�นปกต ิ4 วนั ทําการ ท่านละ 1,800 บาท หรอื วซีา่ด่วน 2 วนั ทําการ ท่าน
ละ 2,925 บาท (อตัราดงักลา่วขา้งตน้ สาํหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านั�น)  

 สําหรบัผูท้ี�เคยเดนิทางไปในประเทศ  24  ดงัต่อไปนี�   1.อสิราเอล   2.อฟักานิสถาน   3.
ปากสีถาน  4.อุซเบกสิถาน   5.ทาจกิสิถาน   6.เตริก์เมนิสถาน   7.คาซคัสถาน   8.อริกั   
9.อหิรา่น   10.อยีปิต ์ 11.ซาอดุอีาระเบยี   12.ซเีรยี   13.เลบานอน   14.อนิเดยี   15.ศร ี
ลงักา   16.ลิเบีย    17.ซดูาน 18.แอลจเีรยี   19.ไนจเีรยี   20.ตุรก ี  21.เยเมน   22.
โอมาน   23.จอรแ์ดน   24.โซมาเรยี 
 (ตั�งแตปี่ 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยื�นขอวซีา่กรุป๊ได ้ตอ้งทําวซีา่เดี�ยวเท่านั�น) 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั�งและการชาํระคา่บรกิาร 
 กรุณาชาํระท ั�งหมดเนื�องจากเป็นราคาโปรโมช ั�น   

(ภายใน 48 ช ั�วโมง หรอื 2 วนั นับจากวนัที�ทําการจอง) 
(กรณีไม่ชาํระเงนิ หรอื ชาํระเงนิไม่ครบภายในกาํหนด รวมถงึ กรณีเชค็ของท่านถกูปฏเิสธ
การจา่ยเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่ท่านสละสทิธิ �) 
หมายเหต ุหากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ กรณุาสง่สาํเนาการโอนเงนิ ใหเ้จา้หนา้ที�ทุกคร ั�ง 

 รบกวนสแกนหนา้พาสฯแบบเต็มและเห็นชดัเจน ส่งภายใน 5 วนัหลงัจากการหลงัจาการ
ชาํระมดัจาํ 

การยกเลกิการเดนิทาง 
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 บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายทั�งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทาง
และมผีลทําใหค้นเดนิทางไม่ครบตามจํานวนที�บรษิทัฯกําหนดไว ้(10 ท่านขึ �น
ไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกนั 
บรษิทัตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของท่าน  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ ึ�งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล
รบัรอง บรษิทัฯ จะพจิารณาเลื�อนการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั�งนี�ท่านจะตอ้ง
เสียค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรยีกคืนได ้เชน่ ค่าตั�วเคร ื�องบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซา่
ตามที�สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอื�นๆที�เกดิขึ �นตามจรงิ ในกรณีที�ไม่สามารถ
เดนิทางได ้

 ยกเวน้กรุป๊ที�ออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บาง
สายการบนิมกีารการนัตมีดัจําที�นั�งกบัสายการบนิและค่ามดัจาํที�พกั รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ 
เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจําหรอืค่าท ัวรท์ ั�งหมด ไม่ว่า
ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองท ั�งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้
เดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิ �ที�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ั�งสิ �น 

 เมื�อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึ�ง หรอืไม่เดนิทาง  พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ � ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร
และเงินมดัจาํคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ั�งสิ �น 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
 กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตวัขึ �นเคร ื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์ม่เกนิ 

100 มิลลลิติรต่อช ิ �น และรวมกนัทุกชิ �นไม่เกนิ 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใส
ซึ�งมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ ์
มากกวา่ที�กาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเคร ื�องบนิเท่านั�น  

 สิ�งของที�มลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้ง
ใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเคร ื�องบนิเท่านั�น  

 กรุณาเตรยีมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตวัส่วนตวัไปเอง 
เนื�องจากรฐับาลทอ้งถิ�นตอ้งการรกัษาสิ�งแวดลอ้มและลดการทิ �งขยะ จงึไม่มบีรกิารที�โรงแรม 

 หา้มนําแบตเตอร ี�สาํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้คร ื�องในทุกกรณี 
เอกสารประกอบการยื�นวซีา่ท่องเที�ยวประเทศจนีแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอตไ์ทย

เท่านั�น) 
 สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ที�มอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  

(ตอ้งชดัเจนเท่านั�น ลูกคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอตต์วัจรงิมา และตอ้งถ่ายใหต้ดิทั�ง 2 หนา้ 
ดงัตวัอยา่ง) 

 ยกเวน้เสน้ทางที�บนิลงเทยีนสนิ ใชส้ําเนาหนังสอืเดนิทาง และรปูถ่าย 2 นิ�ว จํานวน 2 
รปู  
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ตวัอย่างการถา่ยรูปหน้าพาสปอรต์  กรณียื�นวซีา่แบบกรุป๊
ท่องเที�ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ตอ้งถา่ยใหต้ดิท ั�ง 2 หน้าแบบตวัอย่าง 

เอกสารในการทําวซีา่จนีสาํหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย (กรณีที�ท่านมคีวามประสงคจ์ะ
ยื�นวซีา่เดี�ยว) 

1. หนังสอืเดินทางที�มีอายุการใชง้านไม่ตํ�ากว่า 6 เดอืน สญัชาตไิทย (หมายเหตุ : หนังสอื
เดนิทางตอ้งไม่มกีาร ชํารุดใดๆ ท ั�งสิ �น ถา้เกดิการชํารุด  เจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้-
ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ�ว พื �นหลงัสีขาวเท่านั�น ยิ �มหา้มเห็นฟัน 

มองเห็นทั�งใบหน้าและใบหูท ั�งสองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสื �อสขีาว เชน่ เสื �อยดืสี
ขาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไม่สวมเคร ื�องประดบั สรอ้ย ต่างหู เเว่นตา
เเฟช ั�น เเว่นสายตา รูปถา่ยมอีายไุม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใชส่ติ �กเกอร ์หรอื
รูปพริ �นจากคอมพวิเตอร ์ 
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4. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มูลจรงิใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตวัท่าน
เอง)  

5. กรณีเดก็อายุตํ�ากวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิ�มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี� 
5.1 เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่ / เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม ่  

5.1.1 สําเนาสูตบิตัร(ใบเกดิ) ทั�งนี�กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกดิ) 
ตวัจรงิ 

  5.1.2 สาํเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม่  
  5.1.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  
  5.1.4 กรณีชื�อไม่ตรงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
5.2 เดนิทางพรอ้มญาต ิ  

5.2.1 สําเนาสูตบิตัร(ใบเกดิ) ทั�งนี�กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกดิ) 
ตวัจรงิ 
5.2.2 สาํเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม่  
5.2.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  
5.2.4 กรณีชื�อไม่ตรงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที�เขตหรอือาํเภอเท่านั�น 

6.  กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิ�มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี� 
6.1  ใบอนุญาตกิารทํางาน ตวัจรงิเท่านั�น ! ! ตอ่อายกุารทํางานแลว้ไม่ตํ�ากวา่ 3 – 6 เดอืน 
6.2  หนังสอืรบัรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทบัและลายเซน็ต ์
6.3 สาํเนาตั�ว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจบุนั ขั�นตํ�า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรส 

      หมายเหตุ :  
 ทางบรษิทัฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี�ทํางานในประเทศไทย และมใีบ

อนุญาตกิารทํางานในประเทศไทยเท่านั�น หากไม่ไดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้ง
ไปดาํเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซา่เขา้
ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนื�องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทูตจนี 

 สําหรบัผูท้ี�ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเร ื�องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry 
ดว้ยตนเองเท่านั�นกอ่นการสง่เอกสารยื�นวซีา่ 

 เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยื�นวซีา่ ดงันั�นกรุณาเตรยีมเอกสาร
พรอ้มสง่ใหบ้รษิทัทวัร ์อยา่งนอ้ย 7 วนัทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยื�นวซีา่ใหม่ การเรยีก
ขอเอกสารเพิ�มเตมิหรอืเปลี�ยนระเบยีบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสทิธิ �ของสถานทูต และ
บางคร ั�งบรษิทัทวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

คา่ธรรมเนียมการยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีที�ทางบรษิทัสามารถ
ขอวซีา่ใหไ้ด)้ 

 หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั  ท่านละ 5,360 บาท  
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 หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิื�นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดไดท้ี�เจา้หน้าที�

ฝ่ายขาย) 
  

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทาํวซีา่ให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปนี� 
 ชื�อเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยที�ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
 นํารปูถา่ยเกา่ ที�ถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
 นํารปูถา่ยที�มวีวิดา้นหลงั ที�ถา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทําวซีา่ 
 นํารปูถา่ยที�เป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูที�พร ิ �นซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 
 (ตา่งชาตฝิร ั�งเศสและประเทศยโุรปที�เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี 

เบลเยี�ยม 
สาธารณรฐัเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั�งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ี

ลทิวัเนีย ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย 

สเปน สวเีดน 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซีา่โดยไม่แจง้

ใหท้ราบล่วงหน้า** 

ผูเ้ดนิทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างนี�!!!! 
**เนื�องจากสถานทูตจนีมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี�** 

เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทั�งหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

( MISS. / MRS. / MR.) 

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน    หมา้ย     หยา่   ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน   

  จดทะเบยีน  ชื�อคูส่มรส

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

ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่    

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

............... รหสัไปรษณีย.์.................................. โทรศพัทบ์า้น.........................................มอืถอื

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

ที�อยูปั่จจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

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

........................................ 
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ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ ์

ใหญ)่............................................................................ 

ตาํแหน่งงาน

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

ที�อยูส่ถานที�ทํางาน  / สถานศกึษา ปัจจบุนั(ภาษาองักฤษตวัพมิพ ์

ใหญ)่…………………...….....…………………….…………….... 

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

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

(สําคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี�ถูกตอ้งที�สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมี

การโทรเชค็ขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

กรณีปัจจบุนัท่านเกษยีณแลว้ ตอ้งกรอกที�อยูส่ถานที�ทํางานล่าสุดกอ่นเกษยีณ 

(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

(สําคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี�ถูกตอ้งที�สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมี

การโทรเชค็ขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    ไมเ่คย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนี

แลว้   

เมื�อวนัที�.................. เดอืน.................ปี...........................  ถงึ วนัที�.....................เดอืน...................

ปี................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ 

เมื�อวนัที�.................. เดอืน.................ปี...........................  ถงึ วนัที�.....................เดอืน...................

ปี................. 

 

รายชื�อบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์ 

สาํหรบัคนโสดขอใหร้ะบุชื�อบดิา-มารดา / สาํหรบัท่านที�สมรสแลว้ใหร้ะบุชื�อสาม ีหรอื 

ภรรยา เท่านั�น!! (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

1. บดิา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.............................................................

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

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

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

2. มารดา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME............................................................

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

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

3. สาม ีหรอื ภรรยา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME............................................................

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

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

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

หมายเหต ุ

**กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ี�ทํางาน  มอืถอื  บา้น และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตาม

ความเป็นจรงิเพื�อใชใ้นการขอยื�นวซีา่ 

** ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท่้าน

เกดิความไม่สะดวกภายหลงั  ท ั�งนี�เพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นี�  (โปรดทําตาม

ระเบยีบอย่างเครง่ครดั) 

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

7033 

 
 

 


