
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รหัสโปรแกรมทวัร์  CHTG02 SHANGHAI 5D3N JUN18-TG-W13 

                                                                                    

ตารางการเดินทาง 
 
วนัท่ี โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง ค า่ พกัที่ 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมูิ) X X X  

2 

กรุงเทพฯ-เซ่ียงไฮ ้(TG662 : 01.10-06.25)  

หาดไวท่าน-ลอดอุโมงคเ์ลเซอร-์ถนนนานกิง 

รา้นผา้ไหม-รา้นกาแฟ  Starbucks Reserve™ 

Roastery ใหญ่และสวยท่ีสุดในโลก-รา้นนวดเทา้

(บวัหิมะ) 

   
BAOLONG HOTEL 4 ดาว 

หรือระดบัเทียบเท่า 

3 

เซ่ียงไฮ-้อเูจ้ิน-ล่องเรือเมืองโบราณอเูจ้ิน-อเูจ้ิน

เซ่ียงไฮ-้รา้นหยก-ตลาดเฉินหวงัเมี่ยว 

ยา่นซินเทียนต้ี-โชวก์ายกรรม ERA 
   

BAOLONG HOTEL 4 ดาว 

หรือระดบัเทียบเท่า 

4 
สวนสนุกเซ่ียงไฮดิ้สนียแ์ลนด ์(รวมค่าเขา้ ,  

รถรบั-ส่ง พรอ้มไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรบ์ริการ)  
X X 

NEW KNIGHT ROYAL  

PUDONG AIRPORT HOTEL  

4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 

5 เซ่ียงไฮ-้กรุงเทพฯ (TG663 : 08.15-12.10) 

 

 

 

 

 

  
X  

หมายเหต ุ:  

 ยงัไม่รวมค่าวีซ่าจนีแบบกรุป๊ท่องเที่ยว ท่านละ 1,000 บาท  

 กรุณาเตรยีมค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ท่าน 
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ก าหนดการเดินทาง 

วนัที่ 10-14 / 24-28 / 25-29 พฤษภาคม 2561 **SOLD OUT** ราคา 18,899.- 

วนัที่ 01-05 / 15-19 / 22-26  มิถุนายน 2561             ราคา 17,899.- 

วนัที่ 08-12 มิถุนายน 2561 **SOLD OUT**         ราคา 18,899.-    

 

โปรแกรมการเดินทาง 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

22.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประต ู3 

บริเวณ ISLAND-E สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 

วนัที่สอง  กรุงเทพฯ-เซ่ียงไฮ-้หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงคเ์ลเซอร-์ถนนนานกิง-รา้นผา้ไหม-รา้นกาแฟ  

Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ) 

01.10 น. เหิรฟ้าสู่ มหานครเซ่ียงไฮ ้ประเทศจีน เที่ยวบินที่ TG 662 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

06.25 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเซ่ียงไฮ ้ผู่ตง ประเทศจีน น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคน

เขา้เมืองและรบักระเป๋าสมัภาระ  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) 

น าท่านสู่ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝัง่ตะวนัตก

ของแม่น ้าหวงผู่ ความยาวจากเหนือจรดใต้

ถึง 4 กิโลเมต ทั้งน้ียงัเคยเป็นสถานท่ีถ่าย

ท าภาพยนตรท่ี์โด่งดังเร่ือง เจา้พ่อเซ่ียงไฮ ้ 

น าท่าน ลอดอุโมงคเ์ลเซอร  ์ อุโมงค์ลอด

แม่น ้าสายแรกในประเทศจีน เพ่ือขา้มไปยงั

ฝัง่ตรงขา้มใชเ้วลาประมาณ 5 นาที ภายใน

อุโมงคต์กแต่งดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรปูต่างๆ 

น าท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ศูนยก์ลาง

การชอ้ปป้ิงท่ีคึกคกัมากท่ีสุดของนครเซ่ียงไฮท่ี้ไม่มีวนัหลบัใหล ทั้งยงัเป็นท่ีตั้งหา้งสรรพสินคา้

มากมายและถือเป็นยา่นสวรรคข์องบรรดาสาวกแบรนดเ์นมทั้งหลาย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)    เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ตซี์ฟู๊ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv-tPnmeHYAhXJuY8KHXJqAy4QFgiMATAI&url=http%3A%2F%2Fwww.taklongtongteaw.com%2Fnovotel-seafood-paradise%2F&usg=AOvVaw3HHhPJOmRVkz3zy82fxDzr
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ รา้นผา้ไหม ใหท่้านไดเ้ลือกชม เอกซ้ือสินคา้และผลิตภณัฑ ์ท่ีผลิตดว้ยผา้ไหม  
น าท่านชม รา้นกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สตารบ์คัสส์าขาใหม่ที่นครเซ่ียงไฮ ้

มาพรอ้มกับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองต าแหน่งสตารบ์ัคสท์ี่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก 

เปิดใหบ้ริการ เมื่อวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2560 มีเคร่ืองด่ืมหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั้ง

เคร่ืองด่ืมท่ีมีเฉพาะสาขาน้ีแห่งเดียว นอกจากน้ันยงัมีอาหารและขนมมากมาย ในส่วนเบเกอรีท่ี

ใชช่ื้อว่า Princi™ ซ่ึงเป็นการร่วมมือกบัรา้นเบเกอรีช่ือดงัจากอิตาลี และเป็นสาขาแรกในเอเชีย 

มีการท าขนมกันสดๆ ใหม่ๆ ท่ีรา้นทุกวนัมากกว่า 80 ชนิด โดยเชฟชาวจีนมากกว่า 30 คน

นอกจากน้ี สตารบ์คัสย์งัน าเทคโนโลยี AR สรา้งความสนุกสนานใหก้ับลูกคา้ โดยร่วมมือ

กบับริษัทจีนยกัษใ์หญ่ อาลีบาบา เมื่อจ่อโทรศพัทไ์ปยงัจุดต่างๆ ในรา้น เช่น ถงัคัว่กาแฟ ก็จะ

มีรายละเอียดต่างๆ ปรากฏขึ้ นในโทรศพัท ์และลกูคา้ยงัไดส้นุกสนานไปกบัการจ่อโทรศัพท์ไป

ยงัจุดต่างๆ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ รา้นนวดเทา้ ชมการสาธิต การนวดเทา้ ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึง

ในการผ่อนคลายความเครียด ปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ พรอ้มชม

ครีมเป่าซู่ถัง หรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ บวัหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหม ผุพอง 

และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3) เมนูพิเศษ !! ไก่แดง โตะ๊ละ 2 ตวั 

พกัที่  BAOLONG HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สาม เซ่ียงไฮ-้อูเจิ้ น-ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้ น-อูเจิ้ น-เซ่ียงไฮ-้รา้นหยก-ตลาดเฉินหวงัเม่ียว 

   ยา่นซินเทียนตี้ -โชวก์ายกรรม ERA 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านเดินทางสู่ อูเจิ้ น (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่าน ล่องเรือ
เขา้สู่เมืองโบราณอูเจิ้ น เมืองโบราณท่ีมี

ช่ือเสียงมากของมณฑลเจอ้เจียง ชมวิถีชีวิต

ความเป็นอยูข่องชาวเมืองอเูจ้ิน เมืองท่ีไดช่ื้อ

ว่า นครเวนิชแห่งมณฑลเจอ๋เจียง”ท่านจะ

ได้สัมผัสถึงบรรยากาศความเป็นเมือง

โบราณและความเป็นโมเดิรน์ท่ีผสมผสานได้

อยา่งลงตวั  
เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  
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บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ เซ่ียงไฮ ้(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมืองท่ีเต็มไปดว้ย

อาคารสถาปัตยกรรมท่ีมีลวดลายสวยงามตามแบบฉบบัยุโรป จนไดร้บัขนานนามวา่เป็น “ นคร

ปารีสแห่งตะวันออก ” น าท่านแวะ  รา้น

หยก  ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดับน าโชค  ใหท่้าน

ไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก น าท่านเดินทางสู่ 

ตลาดเฉินหวงัเม่ียว อาคารบา้นเรือนท่ีเป็น

สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงและชิง มี

อายุกวา่รอ้ยปี ภายในบริเวณตลาด มีทั้งรา้น

ขายของท่ีระลึก สินคา้พ้ืนเมือง รา้นอาหาร 

รา้นขนมพ้ืนเมืองและท่ีส าคญั คือ รา้นเสี่ยว

หลงเปา จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ย่านซิน

เทียนตี้  ตั้งอยู่ฝั่งเมืองเก่า ท่ีน่ีมีรา้นอาหาร 

เคร่ืองด่ืมท่ีแต่งรา้นอย่างมีระดับ ซ่ึงใชตึ้ก

อาคารหลัง เก่ ามาแต่งเ ติมใหม่ ให้เ ป็น

ร้านอาหารท่ีดูหรูหรา คลาสิค  นับเป็น

สวรรคพ์กัผ่อนของหนุ่มสาวและนักท่องเท่ียว

ในเซ่ียงไฮย้ามค า่คืน  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6) เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา 
น าท่านชม โชวก์ายกรรม ERA ถือวา่เป็นโชวท่ี์ดีท่ีสุดของเซ่ียงไฮ ้ชมความงดงามอ่อนชอ้ยผสม 

ผสานความต่ืนเตน้เรา้ใจตลอดการแสดงประกอบเสียงสีไฮเทค ผาดโผนเรา้ใจ ชมการแสดงชุด

วงลอ้มิลเลเน่ียม มอเตอรไ์ซดไ์ต่ลกูโลก (8 คนั) ปุ้มปุ้ยโอ่งมงักร เป็นตน้  
พกัที่  BAOLONG HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สี่  สวนสนุกเซ่ียงไฮ ้ดิสนียแ์ลนด ์(รวมค่าเขา้ , รถรบั-ส่งพรอ้มไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรบ์ริการ) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

น า ท่ านเ ดินทางสู่  Shanghai Disneyland 

สวนสนุกแห่งท่ี 6 แห่งอาณาจกัรดิสนีย ์ซ่ึงมี

ขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของโลก รองจากดิสนีย์

แ ล น ด์ ใ น อ อ ร์ แ ล น โ ด  รั ฐ ฟ ล อ ริ ด า 

สหรัฐอเมริกา และเป็นสวนสนุกดิสนีย์

แลนดแ์ห่งท่ี 3 ในเอเชีย ตั้งอยูใ่นเขตฉวนซา 

ใกล้กับแม่น ้ าหวงผู่  และสนามบินผู่ ตง    

สวนสนุกเซ่ียงไฮดิ้สนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่

กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่า เปิด

ใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2016  ซ่ึงใชเ้วลาร่วม 5 ปีในการก่อสรา้ง โดยใชง้บทั้งส้ินราว 

5.5 พนัลา้นเหรียญสหรฐัฯ หรือราว 180,000 ลา้นบาท  

โดยเซ่ียงไฮ ้ดีสนียแ์ลนด ์ประกอบไปดว้ย 6 ธีมปารค์ และ 1 ฟรีโซนดงัน้ี 
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1. DISNEY TOWN เป็นโซนแรกก่อนเข้า

สวนสนุก โซนน้ีไมต่อ้งเสียเงินค่าเขา้ชม 

ประกอบไปด้วยร้านอาหาร  ร้าน

จ าหน่ายของท่ีระลึกต่างๆ ทั้งยงัมี LEGO 

LAND ในโซนน้ีอีกดว้ย  

2. MICKEY AVENUE โซนน้ีจะเป็นโซนขาย

ของท่ีระลึกกับรา้นอาหาร และก็จะมี

ส่วนของท่ีฉายหนังการ์ตูนสั้นของมิกก้ี

เม้าส์ เหมาะกับการถ่ายรูปและนั่ง

พกัผ่อนภายในสวนสนุก 

3. ADVENTURE ISLE ดินแดนใหก้ารผจญ

ภัยท่ีจะท าใหนั้กท่องเท่ียวไดต่ื้นตาต่ืน

ใจกบับรรยากาศหุบเขาลึกลบัในยุคดึก

ด าบรรพ ์‘Casmp Discovery’ พรอ้มเชิญ

ชวนใหร้่วมเดินส ารวจดินแดนท่ีแฝงไป

ดว้ยปริศนาและความลึกลบั และลงเรือ

เข ้าไปสู่  ‘Roaring Rapids’ อุ โมงค์ถ ้ า

ปริศนาในช่องเขารอวร์ร่ิง ซ่ึงเป็นท่ีอยู่

ของจระเขย้กัษ์น่าเกรงขาม และRoaring Over The Horizon เป็นเคร่ืองเล่นแนว 4D  

4. TOMORROW LAND อีกหน่ึงไฮโลท์เด่นของสวนสนุกดิสนีย ์ ท่ีมกัจะสรา้งโลกแห่งอนาคต 

เพ่ือสรา้งจิตนาการใหก้ับเด็กๆ พรอ้ม

กบัดีไซน์เคร่ืองเล่นสุดล ้าใหเ้ขา้กบัคอน

เซ็ปต์ ส าหรบัท่ีดิสนียแ์ลนด์แห่งใหม่น้ี 

เปิดตัวเคร่ืองเล่นท่ีมีจากวิดีโอเกมและ

ภาพยนตรไ์ซไฟช่ือดัง Tron รถไฟเหาะ

รูปทรงจกัรยานยนตไฮเทค ท่ีถูกขนาน

นามไวว้า่ “Lightcycle Power Run” เป็น

ห น่ึ ง สุ ด ย อ ด ร ถ ไ ฟ เ ห า ะ ตี ลั ง ก า

ส าหรับเ ซ่ียงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ท่ีห ้าม

พลาด หรือจะเอาใจสาวก Star War อย่าง “Star Wars Lauch Bay” ไดถ่้ายรูปกับ Darth 

Vader ตวัเป็นๆ 

5. GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเด่นเร่ืองวฒันธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลกัษณ์ของสวน

พฤกษาในสวนสนุกแห่งน้ีได้อย่างเต็มท่ี สวนท่ีตั้งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย 

‘Wandering Moon Teahouse’ เป็นโรงน ้าชาท่ีพกัผ่อนหย่อนใจท่ีงดงามอยา่งลงตวั อีกทั้งยงั

มีสวนท่ีเลือกตวัละครสตัวข์องดิสนีย ์ดดัแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตริย ์ตามแบบปฏิทินจีน 

มี 2 เคร่ืองเล่นเบาๆเด็กๆเล่นได ้ผูใ้หญ่เล่นดี คือ Fantasia Carousel(มา้หมุน) กบั Dumbo 

The Fluing Elephant  
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6. TREASURE COVE เป็นธีมโจรสลัด เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ช่ือดัง The Pirates of the 

Caribbean กลายเป็นเคร่ืองเล่นและการ

แสดงโชว์สุดตระการตา ท่ีหาชมได้แค่

เพียงท่ี เซ่ียงไฮ ้เท่าน้ัน จ าลองฉากต่างๆ 

ริมทะเล เคร่ืองเล่นไฮไลท์คือ Pirates of 

the Caribbean – Battle for the Sunken 

Treasure เป็นเคร่ืองเล่นแนว 4D จะพา

เรานั่งเรือพจญภัยไปกับต่อสู ้ของเรือ 

Black Pearl กั บ Flying Dutchman 

นอกจากน้ียังมีเคร่ืองเล่นมากมาย เช่น 

‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’ 

7. FANTASY LAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย เป็นโซนท่ีตั้งของปราสาทดิสนีย์ ท่ีมี ช่ือว่า 

“Enchanted Stourybook Castle” ท่านจะไดพ้บกบัโชวอ์นัยิ่งใหญ่ตระการตาและตวัการต์ูน

ท่ีท่านช่ืนชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์, เจา้

หญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า, มิกก้ีเมาท,์ หมี

พล ูและเพ่ือนๆตัวการต์ูนอนัเป็นท่ีใฝ่ฝัน

ของทุกคน และยงัโซนกิจกรรมอย่างเช่น 

“Once Upon a Time Adventure” เ ป็ น

การพจญภัยภายในปราสาทดิสนีย์ พบ

เร่ืองราวของสโนว ์ไวท์ ผ่านจอภาพแบบ

ส า มมิ ติ  ห รื อ  “AlIce in Wonderland 

Maze” เป็นทางเดินผ่านเขาวงกตเพ่ือเขา้

ไปเจอตัวละครจาก Alice in Wonderland  และเคร่ืองเล่นไฮไลท์ของโซนน้ีก็คือ “Seven 

Dwarfs Mine Train” นัง่รถไฟเขา้เหมืองแร่ไปกบัคนแคระทั้ง 7 ชวนใหส้นุกและหวาดเสียว 

อาหารกลางวันและอาหารค า่..อิสระตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการเล่นเครื่องเล่น

ของท่าน 

หมายเหตุ : เพ่ือผลประโยชนข์องลูกทัวรเ์ป็นส าคัญ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง

รายการเท่ียวดิสนียแ์ลนด ์กรณีที่ตรงวนัเสารห์รืออาทิตย ์เน่ืองจากจะมีนกัทอ่งเที่ยวค่อนขา้งมาก และ

ในส่วนของวันธรรมดาการเล่นเครื่องเล่นในแต่ละโซนนั้นก็ข้ึนอยู่กับการจดัเวลาของลูกคา้เองเป็น

ส าคญั อาจท าใหไ้ม่สามารถเล่นเครื่องเล่นไดต้ามท่ีหวงัไว ้

พกัที่  NEW KNIGHT ROYAL PUDONG AIRPORT HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่หา้  เซ่ียงไฮ-้กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้แบบกล่อง (8) 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

08.15 น.     กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG663  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

12.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ***   
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ขอ้ส าคญัควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอียดทุกขอ้) 

 ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

 โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนขึ้ นไปและเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 

ท่าน โดยจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่าและ

อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า (หากผู ้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์) 

 หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ เพ่ือเช็ควา่

กรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสม และค านึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึง

กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธสิ์นคา้พ้ืนเมือง

ใหนั้กท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กัคือ รา้นผา้ไหม, รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ), รา้นหยก ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุใน

โปรแกรมทัวร์ดว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่ารา้นทุกรา้น

จ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้ นอยู่กับ

ความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้

รา้นรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจากท่าน เป็น

จ  านวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / รา้น 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีท่านมิไดส้่งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

 บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีไมรู่จ้กักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่า

พกัเด่ียวเพิ่มตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

 ท่านท่ีมีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวันเดินทางท่ีระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีให้

รบัทราบก่อนการท าจองทวัร ์ 

 ท่านท่ีประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่า

ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎ

กติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท า

บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย ์
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 ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไมส่ามารถเลือกท่ีนัง่ล่วงหนา้ได ้ (ท่านจะไดร้บัท่ีนัง่แบบสุ่มเท่าน้ัน) 

 หลงัจากท่ีท่านไดช้ าระค่ามดัจ าและค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือเรียบรอ้ยแลว้น้ัน 

3 วนั ก่อนเดินทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพื่อเตรียมตวัการเดินทาง  

1 วนั ก่อนเดินทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มลูเตรียมตวัเดินทางแก่ผูเ้ดินทางอีกครั้ง 

 เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 

2-3 ทา่น) 

เด็ก  

2-18 ปี  

พกัเดี่ยว

(จา่ยเพิ่ม) 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

วนัที่ 10-14 พฤษภาคม 2561 **SOLD OUT** 18,899 18,899 4,000 8,899 

วนัที่ 24-28 พฤษภาคม 2561 **SOLD OUT** 18,899 18,899 4,000 8,899 

วนัที่ 25-29 พฤษภาคม 2561 **SOLD OUT** 18,899 18,899 4,000 8,899 

วนัที่ 01-05 มิถุนายน 2561 17,899 17,899 4,000 8,899 

วนัที่ 08-12 มิถุนายน 2561 **SOLD OUT** 18,899 18,899 4,000 8,899 

วนัที่ 15-19 มิถุนายน 2561 17,899 17,899 4,000 8,899 

วนัที่ 22-26 มิถุนายน 2561 17,899 17,899 4,000 8,899 

อตัราค่าบริการ *รวม* 

1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน  
2. ท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร 8 มื้ อ ตามโปรแกรม (หากท่านไมท่านอาหารม้ือใด จะไมส่ามารถคืนเงินได)้ 
4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

6. ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน  ซ่ึงเป็นอตัราเรียก

เก็บ ณ วนัท่ี 18 มกราคม 2561 เป็นเงิน 2,900 บาท (หากมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากสายการบิน ท่านตอ้ง

ช าระเพ่ิม)  

7. ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร่ือง 1 ใบ จ ากดัไมเ่กิน 30 กิโลกรมั 
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8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทางในทอ้งถ่ิน คุม้ครองในวงเงินไมเ่กิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์  ** คุม้ครองตั้งแต่ อายุ 16 

– 69 ปี เท่านั้น ** 

หมายเหตุ:  กรณีผูเ้ดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผูเ้ดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้ นไป คุม้ครองเพียง 50%  

   ของวงเงินคุม้ครอง และ ส าหรบัผูเ้ดินทาง อายุไมถึ่ง 1 เดือน กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ทั้งส้ิน ** 

ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได ้**ทั้งน้ีอตัราเบ้ียประกนัเริ่มตน้ที่ 330 บาท ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการเดินทาง**  

การประกนัไม่คุม้ครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตัว, การติดเช้ือ, ไวรสั, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว

ตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การ

บาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้

อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการ *ไม่รวม* 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

3. ค่าทิปคนขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน (เด็กช าระทิปเท่าผูใ้หญ่ , ในส่วน

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ขึ้ นอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน)  

4. ค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติ ซ่ึงไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพ่ิมจากค่าทวัร ์1000 หยวน 

และผูเ้ดินทางเป็นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่าเอง) 

5. ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน  ท่านละ 1,000 บาท ใชเ้พียงส าเนาหนังสือเดินทางแบบเต็ม 2 หน้า

มองเห็นขอ้มูลชัดเจน และตอ้งส่งเอกสารล่วงหน้า 15 วนัก่อนเดินทาง (ส าหรบัผูถื้อพาสสปอต์ไทยและ

เดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน) 

หมายเหต ุ 

 หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุป๊จะถูกยกเลิกทนัที ไมส่ามารถน าไปใชก้บัการเดินทางครั้งอ่ืนๆได ้รวมทั้งไม่

สามารถคืนเงินค่าวีซ่าไดทุ้กกรณี   

 กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี เดินทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางท่ีบินลงปักก่ิง / ปักก่ิง+เซ่ียงไฮ ้(เท่ียว 

2 เมือง) ตอ้งยื่นวีซ่าเด่ียวเท่าน้ัน 

 ในกรณีรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ท าใหไ้ม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได ้ 

หรือ ท่านมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าเด่ียว ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการท า วีซ่าเด่ียวยื่นปกติ 4 

วนั ท าการ ท่านละ 1,500 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วนั ท าการ ท่านละ 2 ,550 บาท (อัตราดังกล่าว

ขา้งตน้ ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน)  

 ส าหรบัผูท่ี้เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดงัต่อไปน้ี  1.อิสราเอล   2.อฟักานิสถาน   3.ปากีสถาน  4.

อุซเบกิสถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.

ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย   15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 

19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี  21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแ์ดน   24.โซมาเรีย 
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(ตั้งแต่ปี 2014 เป็นตน้มา ไมส่ามารถยื่นขอวีซ่ากรุป๊ได ้ตอ้งท าวีซ่าเด่ียวเท่าน้ัน) 

เง่ือนไขการส ารองที่นัง่และการช าระค่าบริการ 

 กรุณาช าระเงินมดัจ  า  ท่านละ 10,000 บาท หรือ ทั้งหมดกรณีเป็นราคาโปรโมชัน่  

(ภายใน 48 ชัว่โมง หรือ 2 วนั นับจากวนัท่ีท าการจอง) 

 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ  15 วนั ก่อนการเดินทาง  

(กรณีไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน

ไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่ท่านสละสิทธ์ิ) 

หมายเหต ุหากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ กรุณาส่งส าเนาการโอนเงิน ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกครั้ง 

 รบกวนสแกนหนา้พาสฯแบบเต็มและเห็นชดัเจน ส่งภายใน 5 วนัหลงัจากการหลงัจาการช าระมดัจ า 

การยกเลิกการเดินทาง 

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั ข้ึนไป  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้น

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้(10 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทาง

บริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะ

พิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียก

คืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ี

เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได ้

 ยกเวน้กรุป๊ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการ

การนัตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่

มีการคืนเงินมดัจ  าหรือค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้

ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่

เดินทาง  พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจ  าคืน ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทั้งสิ้ น 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
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 กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เน่ืองจากรฐับาล

ทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและลดการท้ิงขยะ จึงไมม่ีบริการท่ีโรงแรม 

 หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

เอกสารประกอบการยืน่วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านั้น) 

 ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

(ตอ้งชดัเจนเท่าน้ัน ลกูคา้ไมต่อ้งส่งเล่มพาสสปอตต์วัจริงมา และตอ้งถ่ายใหติ้ดทั้ง 2 หนา้ ดงัตวัอยา่ง) 

 ยกเวน้เสน้ทางที่บินลงเทียนสิน ใชส้ าเนาหนังสือเดินทาง และรปูถ่าย 2 น้ิว จ านวน 2 รปู  

 

ตวัอยา่งการถ่ายรูปหนา้พาสปอรต์  กรณียืน่วีซ่าแบบกรุป๊ทอ่งเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตอ้งถ่ายใหต้ดิทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 
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เอกสารในการท าวีซ่าจนีส าหรบัหนงัสือเดินทางไทย (กรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าเดี่ยว) 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือน สญัชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตอ้งไม่มี

การ ช ารุดใดๆ ทั้งสิ้ น ถา้เกิดการช ารุด  เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอก

ประเทศของท่านได)้  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น ยิ้ มหา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และ

ใบหูทั้งสองขา้งชัดเจน และหา้มสวมเสื้ อสีขาว เช่น เสื้ อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่

สวมเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และ

ตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรือรูปพริ้ นจากคอมพิวเตอร ์ 

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มลูจริงใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอายุต  า่กว่า 18 ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพิ่มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

5.1 เดินทางพรอ้มพ่อแม่  / เดินทางพรอ้มพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส าเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต  า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 

  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

  5.1.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2 เดินทางพรอ้มญาต ิ  
5.2.1 ส าเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต  า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 

5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

5.2.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม ่ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน 

6.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิ่มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

6.1  ใบอนุญาติการท างาน ตวัจริงเท่าน้ัน ! ! ต่ออายุการท างานแลว้ไมต่ า่กวา่ 3 – 6 เดือน 

6.2  หนังสือรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์

6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 

6.4 ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขัน้ต า่ 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหต ุ:  

 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการ

ท างานในประเทศไทยเท่าน้ัน หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่า

เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

 ส าหรับผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เท่าน้ันก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งให้

บริษัททวัร ์อยา่งนอ้ย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
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 โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร

เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไ์ม่

ทราบล่วงหนา้   

ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนงัสือเดินทางคนตา่งชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าใหไ้ด)้ 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั  ท่านละ 5,060 บาท  

 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท้ี่เจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย) 

สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รบัท าวีซ่าให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

 น ารปูถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้

 น ารปูถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรปูยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยื่นท าวีซ่า 

 น ารปูถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรปูท่ีพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร ์

 (ตา่งชาตฝิรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย 

ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได)้ 

 

**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 
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ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างน้ี!!!! 

**เน่ืองจากสถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ี** 

 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส............................................................................................ 

ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    

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

รหสัไปรษณีย.์............................................. โทรศพัทบ์า้น.......................................มือถือ................................. 

ที่อยูปั่จจุบนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  

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

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

ช่ือสถานที่ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)............................................................................ 

ต าแหน่งงาน......................................................................................................................................................... 

ที่อยูส่ถานที่ท  างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ...................................................................... 

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

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งท่ีสามารถติดตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัทา่น) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจนีหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

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

รายช่ือบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

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

. 

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

. 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

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

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

หมายเหต ุ
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** กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ี่ท  างาน  มือถือ  บา้น และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อใช้

ในการขอยืน่วีซ่า 

** ถา้เอกสารสง่ถึงบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความไม่สะดวก

ภายหลงั  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเครง่ครดั) 

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


