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ตารางการเดินทาง 
 
วนัท่ี โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เที่ยง คํา่ พกัที่ 

1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภมูิ) X X X  

2 

กรุงเทพฯ-เซ่ียงไฮ ้(TG662 : 00.30-05.45) 

หรือ (TG662 : 01.10-06.25) 

หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงคเ์ลเซอร-์ถนนนานกิง 

รา้นผา้ไหม-รา้นกาแฟ  Starbucks Reserve™ 

Roastery ใหญ่และสวยท่ีสุดในโลก-รา้นนวดเทา้

(บวัหิมะ) 

   
BAOLONG HOTEL4 ดาว 

หรือระดบัเทียบเทา่ 

3 

เซ่ียงไฮ-้อเูจ้ิน-ล่องเรือเมืองโบราณอเูจ้ิน-อเูจ้ิน

เซ่ียงไฮ-้รา้นหยก-ตลาดเฉินหวงัเมี่ยว 

ย่านซินเทียนต้ี 
   

BAOLONG HOTEL4 ดาว 

หรือระดบัเทียบเทา่ 

4 
สวนสนุกเซ่ียงไฮดิ้สนียแ์ลนด์ 

(รวมค่าเขา้และบริการรถรบั-ส่ง)  
X X 

NEW KNIGHT ROYAL  

PUDONG AIRPORT HOTEL 

4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

5 
เซ่ียงไฮ-้กรุงเทพฯ(TG663 : 07.30-11.05)  

หรือ (TG663 : 08.15-12.10)   
X  

หมายเหต ุ:  

 ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุป๊ท่านละ 1,000 บาทหรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วนัทาํการ)ท่านละ 1,500 บาท 

 เด็กอายุตั้งแต่2-18ปีเก็บค่าทวัรเ์พิม่ทา่นละ3,000บาท 

 ไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรจ์าํนวน 200 หยวน/ทริป/ท่าน(เด็กชาํระทิปเท่าผูใ้หญ)่ 
 

กาํหนดการเดินทาง 

วนัท่ี 17-21 ตลุาคม 2561   ราคา 18,899.- 
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วนัท่ี 07-11 / 21-25 พฤศจกิายน2561   ราคา 18,899.- 

วนัท่ี 01-05 ธนัวาคม2561   ราคา 19,899.- 

โปรแกรมการเดินทาง 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

21.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู  3 

บรเิวณ ISLAND-EสายการบินTHAI AIRWAYS (TG)โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยอาํนวยความสะดวก 

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

Starbucks Reserve™ Roasteryใหญ่และสวยทีสุ่ดในโลก-รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ) 

00.30น. เหิรฟ้าสู่ มหานครเซ่ียงไฮป้ระเทศจีน เทีย่วบินที ่TG 662(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

05.45 น.  เดินทางถึงทา่อากาศยานนานาชาติเซ่ียงไฮ ้ผู่ตงประเทศจีน นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้

เมืองและรบักระเป๋าสมัภาระ  

(เวลาเทีย่วบินทีT่G 662 : 00.30-05.45 หรอื 01.10-06.25) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร(1) 

นําท่านสู่ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝัง่ตะวนัตกของแม่น้ําหวงผู่ความยาวจากเหนือจรดใตถึ้ง 4 

กิโลเมตร ทั้งน้ียงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตรท่ี์โด่งดงัเร่ือง เจา้พอ่เซ่ียงไฮ้จากน้ันนําท่าน

ลอดอุโมงคเ์ลเซอร์  อุโมงคล์อดแม่น้ําสายแรกในประเทศจีนเพื่อขา้มไปยงัฝัง่ตรงขา้มใชเ้วลา

ประมาณ 5 นาทีภายในอุโมงคต์กแต่งดว้ยเเสงเลเซอรเ์ป็นรูปต่างๆนําท่านเดินทางสู่ ถนนนาน

กิงศนูยก์ลางการชอ้ปป้ิงท่ีคึกคกัมากท่ีสุดของนครเซ่ียงไฮท่ี้ไม่มีวนัหลบัใหล ทั้งยงัเป็นท่ีตั้ง

หา้งสรรพสินคา้มากมายและถือเป็นย่านสวรรคข์องบรรดาสาวกแบรนดเ์นมทั้งหลาย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)เมนูพเิศษ !! บุฟเฟ่ตซี์ฟู๊ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ รา้นผา้ไหม  ใหท่้านไดเ้ลือกชมซ้ือสินคา้และผลิตภณัฑท่ี์ผลิตดว้ยผา้ไหม นํา

ท่านชม รา้นกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สตารบ์คัสส์าขาใหม่ทีน่ครเซ่ียงไฮ ้มา

พรอ้มกบัความยิง่ใหญ่อลงัการ ครองตาํแหน่งสตารบ์คัสท์ีใ่หญ่และสวยทีสุ่ดในโลก เปิด

ใหบ้ริการ เมื่อวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2560 มีเคร่ืองด่ืมหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั้ง

เคร่ืองด่ืมท่ีมีเฉพาะสาขาน้ีแห่งเดียวนอกจากน้ันยงัมีอาหารและขนมมากมายในส่วนเบเกอรีท่ี

ใชช้ื่อว่า Princi™ ซ่ึงเป็นการร่วมมือกบัรา้นเบเกอรีชื่อดงัจากอิตาลี และเป็นสาขาแรกในเอเชีย 

มีการทาํขนมกนัสดๆ ใหม่ๆ ท่ีรา้นทุกวนัมากกว่า 80 ชนิด โดยเชฟชาวจีนมากกว่า 30 คน

นอกจากน้ี สตารบ์คัสย์งันาํเทคโนโลยีAR สรา้งความสนุกสนานใหก้บัลูกคา้โดยรว่มมือกบั

บรษิัทจนียกัษใ์หญ่ อาลีบาบา  เมื่อจ่อโทรศพัทไ์ปยงัจุดต่างๆ ในรา้น เช่น ถงัคัว่กาแฟ ก็จะมี

รายละเอียดต่างๆ ปรากฏขึ้ นในโทรศพัท ์และลูกคา้ยงัไดส้นุกสนานไปกบัการจ่อโทรศพัทไ์ปยงั

จุดต่างๆ  

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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จากน้ันนําท่านเดินทางสู่รา้นนวดเทา้ ชมการสาธิต การนวดเทา้ ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อน

คลายความเครียด ปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถงั

หรือท่ีรูจ้กักนัดีในชื่อบวัหิมะสรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหมผุพองและแมลงกดัต่อย

เป็นยาสามญัประจาํบา้น 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  (3) เมนูพเิศษ !! ไก่แดง โตะ๊ละ 2 ตวั 

พกัที่ BAOLONG HOTEL4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม เซ่ียงไฮ-้อูเจิ้ น-ล่องเรอืเมืองโบราณอูเจิ้ น-อูเจิ้ น-เซ่ียงไฮ-้รา้นหยก-ตลาดเฉินหวงัเม่ียว 

  ยา่นซินเทยีนตี้  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม( 4) 

นําท่านเดินทางสู่ อูเจิ้ น (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.30  ชัว่โมง) นําท่าน ล่องเรอื

เขา้สู่เมืองโบราณอูเจิ้ น เมืองโบราณที่มี

ชื่อเสียงมากของมณฑลเจอ้เจียงชมวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ของชาวเมืองอเูจ้ินเมืองท่ีไดช้ื่อ

ว่า นครเวนิชแห่งมณฑลเจอ๋เจยีง” ท่านจะ

ไดส้มัผสัถึงบรรยากาศความเป็นเมือง

โบราณและความเป็นโมเดิรน์ท่ีผสมผสานได้

อย่างลงตวั 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (5) 

บ่าย นําท่าน เดินทางกลบัสู่ เซ่ียงไฮ้(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30  ชัว่โมง )เมืองท่ีเต็มไปดว้ย

อาคารสถาปัตยกรรมท่ีมีลวดลายสวยงามตามแบบฉบบัยุโรป จนไดร้บัขนานนามว่าเป็น “นคร

ปารีสแห่งตะวนัออก ”นําท่าน แวะรา้นหยก  

ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบันําโชค ใหท่้านไดเ้ลือก

ซ้ือเป็นของฝาก นําท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉิน

หวงัเม่ียว อาคารบา้นเรือนท่ีเป็น

สถาปัตยกรรมสมยัราชวงศห์มิงและชิง มี

อายุกว่ารอ้ยปี ภายในบริเวณตลาด มีทั้งรา้น

ขายของท่ีระลึก สินคา้พื้ นเมือง รา้นอาหาร 

รา้นขนมพื้ นเมืองและท่ีสาํคญั คือ รา้นเสี่ยว

หลงเปา จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่ ยา่นซิน

เทยีนตี้  ตั้งอยู่ฝัง่เมืองเก่า ที่น่ีมีรา้นอาหาร

เคร่ืองด่ืมท่ีแต่งรา้นอย่างมีระดบัซ่ึงใชตึ้ก

อาคารหลงัเก่ามาแต่งเติมใหม่ใหเ้ป็น

รา้นอาหารท่ีดูหรูหรา คลาสิคนับเป็นสวรรค์

พกัผ่อนของหนุ่มสาวและนักท่องเท่ียวใน

เซ่ียงไฮย้ามคํา่คืน 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  (6) เมนูพเิศษ !! เสี่ยวหลงเปา 
พกัที่ BAOLONG HOTEL4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ี่  สวนสนุกเซ่ียงไฮด้ิสนียแ์ลนด ์(รวมค่าเขา้และบรกิารรถรบั-ส่ง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม( 7) 

นําท่านเดินทางสู่ Shanghai Disneylandสวนสนุกแห่งท่ี 6 แห่งอาณาจกัรดิสนีย ์ซ่ึงมีขนาดใหญ่

อนัดบั 2 ของโลก รองจากดิสนียแ์ลนดใ์นออรแ์ลนโด รฐัฟลอริดา สหรฐัอเมริกา และเป็นสวน

สนุกดิสนียแ์ลนดแ์ห่งท่ี 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซา ใกลก้บัแม่น้ําหวงผู่ และสนามบินผู่ตง    

สวนสนุกเซ่ียงไฮดิ้สนียแ์ลนดม์ีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนียแ์ลนดถึ์ง 3 เท่า เปิดใหบ้ริการเมื่อ
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วนัท่ี 16 มิถุนายน 2016  ซ่ึงใชเ้วลาร่วม 5 ปีในการก่อสรา้ง โดยใชง้บทั้งส้ินราว 5.5 พนัลา้น

เหรียญสหรฐัฯ หรือราว 180,000 ลา้นบาท  

โดยเซ่ียงไฮ ้ดีสนียแ์ลนด ์ประกอบไปดว้ย 6 ธีมปารค์ และ 1 ฟรีโซนดงัน้ี 

1. DISNEY TOWNเป็นโซนแรกก่อนเขา้

สวนสนุก โซนน้ีไม่ตอ้งเสียเงินค่าเขา้ชม 

ประกอบไปดว้ยรา้นอาหาร รา้น

จาํหน่ายของท่ีระลึกต่างๆ ทั้งยงัมี 

LEGO LANDในโซนน้ีอีกดว้ย  

2. MICKEY AVENUEโซนน้ีจะเป็นโซนขาย

ของท่ีระลึกกบัรา้นอาหาร และก็จะมี

ส่วนของท่ีฉายหนังการต์นูสั้นของมิกกี้

เมา้ส ์เหมาะกบัการถ่ายรูปและนัง่

พกัผ่อนภายในสวนสนุก 

3. ADVENTURE ISLE ดินแดนใหก้ารผจญ

ภยัท่ีจะทาํใหนั้กท่องเท่ียวไดต่ื้นตาตื่น

ใจกบับรรยากาศหุบเขาลึกลบัในยุคดึก

ดาํบรรพ ์‘Casmp Discovery’พรอ้มเชิญ

ชวนใหร่้วมเดินสาํรวจดินแดนท่ีแฝงไป

ดว้ยปริศนาและความลึกลบั และลงเรือ

เขา้ไปสู่ ‘ Roaring Rapids’ อุโมงคถ์ํ้า

ปริศนาในช่องเขารอวรร่ิ์ง ซ่ึงเป็นท่ีอยู่

ของจระเขย้กัษ์น่าเกรงขาม และRoaring Over The Horizon เป็นเคร่ืองเล่นแนว 4D  

4. TOMORROW LANDอีกหน่ึงไฮโลทเ์ด่นของสวนสนุกดิสนีย ์ที่มกัจะสรา้งโลกแห่งอนาคต เพื่อ

สรา้งจิตนาการใหก้บัเด็กๆ พรอ้มกบั

ดีไซน์เคร่ืองเล่นสุดลํ้าใหเ้ขา้กบัคอน

เซ็ปต ์สาํหรบัท่ีดิสนียแ์ลนดแ์ห่งใหม่น้ี 

เปิดตวัเคร่ืองเล่นท่ีมีจากวิดีโอเกมและ

ภาพยนตรไ์ซไฟชื่อดงั Tron รถไฟเหาะ

รูปทรงจกัรยานยนตไฮเทค ที่ถูกขนาน

นามไวว้่า “Lightcycle Power Run” 

เป็นหน่ึงสุดยอดรถไฟเหาะตีลงักา

สาํหรบัเซ่ียงไฮ ้ดีสนียแ์ลนดท่ี์หา้ม

พลาดหรือจะเอาใจสาวก Star War อย่าง “Star Wars Lauch Bay” ไดถ่้ายรูปกบั Darth 

Vader ตวัเป็นๆ 

5. GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเด่น

เร่ืองวฒันธรรมของจีน ส่งเสริม

เอกลกัษณข์องสวนพฤกษาในสวนสนุก

แห่งน้ีไดอ้ย่างเต็มท่ี สวนท่ีตั้งอยู่ไม่ไกล

จากปราสาทเทพนิยาย ‘ Wandering 

Moon Teahouse’ เป็นโรงน้ําชาท่ี

พกัผ่อนหย่อนใจท่ีงดงามอย่างลงตวั อีก

ทั้งยงัมีสวนท่ีเลือกตวัละครสตัว์

ของดิสนีย ์ดดัแปลงเป็นเหล่า 12 นัก

กษัตริย ์ตามแบบปฏิทินจีนมี 2 เคร่ืองเล่นเบาๆเด็กๆเล่นได ้ผูใ้หญ่เล่นดี คือ Fantasia 

Carousel(มา้หมุน) กบั Dumbo The Fluing Elephant 
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6. TREASURE COVE เป็นธีมโจรสลดั เนรมิตฉากจากภาพยนตรช์ื่อดงั The Pirates of the 

Caribbean กลายเป็นเคร่ืองเล่นและการแสดงโชวสุ์ดตระการตา ท่ีหาชมไดแ้ค่เพียงท่ี เซ่ียง

ไฮ ้เท่าน้ัน จาํลองฉากต่างๆ ริมทะเลเคร่ืองเล่นไฮไลทคื์อ Pirates of the Caribbean – 

Battle for the Sunken Treasureเป็นเคร่ืองเล่นแนว 4D จะพาเรานัง่เรือพจญภยัไปกบัต่อสู ้

ของเรือ Black Pearl กับFlying Dutchman นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองเล่นมากมาย เช่น 

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

7. FANTASY LANDสนุกกบัเมืองเทพนิยาย เป็นโซนท่ีตั้งของปราสาทดิสนีย ์ที่มีชื่อว่า 

“Enchanted Stourybook Castle” ท่านจะไดพ้บกบัโชวอ์นัยิ่งใหญ่ตระการตาและตวัการต์นู

ท่ีท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนวไ์วท์ , เจา้

หญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า , มิกกี้ เมาท์ , หมี

พลู และเพื่อนๆตวัการต์นูอนัเป็นท่ีใฝ่ฝัน

ของทุกคนและยงัโซนกิจกรรมอย่างเช่น 

“Once Upon a Time Adventure” เป็นกา

การพจญภยัภายในปราสาทดิสนีย ์พบ

เร่ืองราวของสโนว ์ไวท ์ผ่านจอภาพแบบ

สามมิติ หรือ “AlIce in Wonderland 

Maze” เป็นทางเดินผ่านเขาวงกตเพื่อเขา้

ไปเจอตวัละครจาก Alice in Wonderland  และเคร่ืองเล่นไฮไลทข์องโซนน้ีก็คือ “Seven 

Dwarfs Mine Train” นัง่รถไฟเขา้เหมืองแร่ไปกบัคนแคระทั้ง 7 ชวนใหส้นุกและหวาดเสียว 

อาหารกลางวนัและอาหารคํา่ ..อิสระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการ เล่นเครือ่งเล่น

ของทา่น 

หมายเหตุ : เพื่อผลประโยชนข์องลูกทวัรเ์ป็นสาํคญั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง

รายการเท่ียวดิสนียแ์ลนด ์กรณีท่ีตรงวนัเสารห์รืออาทิตย ์เน่ืองจากจะมีนกัท่องเท่ียวค่อนขา้งมาก และ

ในส่วนของวนัธรรมดาการเล่นเคร่ืองเล่นในแต่ละโซนนั้นก็ข้ึนอยู่กบัการจดัเวลาของลูกคา้เองเป็น

สาํคญั อาจทาํใหไ้ม่สามารถเล่นเคร่ืองเล่นไดต้ามท่ีหวงัไว ้

พกัที่ NEW KNIGHT ROYAL PUDONG AIRPORT HOTEL4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้  เซ่ียงไฮ-้กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบชุด(8) 

 สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามบิน 

07.30น. กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินTHAI AIRWAYS (TG)เทีย่วบินที ่TG663  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

11.05 น. เดินทางถึงทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

(เวลาเทีย่วบินที่TG 663 : 07.30-11.05 หรอื 08.15-12.10) 

 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ *** 

 

ขอ้สาํคญัควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอียดทุกขอ้) 

 ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

 โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไปและเหลือ

หน้ากระดาษอย่างตํา่ 2 หน้า หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่าและอย่าง

น้อย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า (หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการ

เพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค)์ 
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 หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็คว่า

กรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง  หรือ สายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียว อาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสม และคาํนึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง 

บริษัทฯไม่สามารถควบคุมไดเ้ช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบินรวมถึงกรณี

ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาต

ใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทาง หากท่านถูก

ปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 

 บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธสิ์นคา้พื้ นเมือง

ใหนั้กท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กัคือ รา้นผา้ไหม , รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ ), รา้นหยก ซ่ึงจาํเป็นตอ้งบรรจุใน

โปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่ารา้นทุกรา้น

จาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้ นอยู่กบั

ความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ินและถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้น

รฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจากท่านเป็นจาํนวนเงิน 

400 หยวน / ทา่น / รา้น 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ี ท่านมิไดส่้งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่รูจ้กักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่า

พกัเด่ียวเพิ่มตามราคาที่ระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

 ท่านท่ีมีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดินทางท่ีระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีให้

รบัทราบก่อนการทาํจองทวัร ์ 

 ท่านท่ีประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่า

ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎ

กติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทาํ

บตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์

 ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกท่ีนัง่ล่วงหน้าได ้ (ท่านจะไดร้บัท่ีนัง่แบบสุ่มเท่าน้ัน) 

 หลงัจากท่ีท่านไดช้าํระค่ามดัจาํและค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือเรียบรอ้ยแลว้น้ัน 

3 วนั ก่อนเดินทาง ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพื่อเตรียมตวัการเดินทาง  

1 วนั ก่อนเดินทาง หวัหน้าทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มูลเตรียมตวัเดินทางแก่ผูเ้ดินทางอีกครั้ง 

 เมื่อท่านทาํการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
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อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน) 

เด็ก  

2-18 ปี  

พกัเดี่ยว

(จ่ายเพิ่ม) 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

วนัท่ี 17-21 ตลุาคม 2561 18,899 21,899 4,000 8,899 

วนัท่ี07-11พฤศจกิายน 2561 18,899 21,899 4,000 8,899 

วนัท่ี 21-25 พฤศจกิายน 2561 18,899 21,899 4,000 8,899 

วนัท่ี 01-05 ธนัวาคม2561 19,899 22,899 4,000 8,899 

อตัราค่าบรกิาร *รวม* 

1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุ๊ปเท่าน้ัน  

2. ท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

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

แบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร 8 มื้ อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้ อใด จะไม่สามารถคืนเงินได)้ 

4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

6. ค่าภาษีน้ํามนัเชื้ อเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน  ซ่ึงเป็นอตัราเรียก

เก็บ ณ วนัท่ี18มกราคม 2561(หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบินท่านตอ้งชาํระเพิ่ม) 

7. ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร่ือง 1 ใบ จาํกดัไม่เกิน 30 กิโลกรมั 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทางในทอ้งถ่ิน คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตั้งแต ่อายุ 

16–69 ปี เทา่นั้น ** 

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

  ของวงเงินคุม้ครอง และ สาํหรบัผูเ้ดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรมไ์ม่รบัคุม้ครองใดๆ ทั้งส้ิน ** 

ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิัทได ้**ทั้งน้ีอตัราเบี้ ยประกนัเริม่ตน้ที ่330 บาท ขึ้ นอยูก่บัระยะเวลาการเดินทาง** 

การประกนัไม่คุม้ครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั , การติดเชื้ อ , ไวรสั, ไสเ้ล่ือน , ไสต่ิ้ง, อาการที่

เกี่ยวขอ้งกบัการติดยา , โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ , การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา , การฆ่าตวั

ตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร , การ

บาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม , จลาจล , นัดหยุดงาน , การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้

อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบรกิาร *ไม่รวม* 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณา

สอบถามจากหวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%(กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) 

3. ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรจ์าํนวน 200 หยวน/ทริป/ท่าน 

(เด็กชาํระทิปเท่าผูใ้หญ่) 
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4. ค่าทาํวีซ่าชาวต่างชาติ ซ่ึงไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่มจากค่าทวัร ์ 1,000 หยวน 

และผูเ้ดินทางเป็นผูด้าํเนินการยื่นวีซ่าเอง) 

5. ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวเขา้ประเทศจนี ท่านละ  1,000 บาทใชเ้พียงสาํเนาหนงัสือเดินทาง  

(สาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทยและเดินทางไป -กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านั้น ) หรือค่าวีซ่าจนี

ท่องเท่ียวแบบเด่ียว (4วนัทาํการ)ท่านละ 1,500 บาท (สาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทย) 

หมายเหต ุ 

 หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถนําไปใชก้บัการเดินทางครั้งอื่นๆได ้รวมทั้งไม่

สามารถคืนเงินค่าวีซ่าไดทุ้กกรณี   

 กรณีเด็กอายุตํา่กว่า 18 ปีเดินทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางท่ีบินลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซ่ียงไฮ ้(เท่ียว 2 

เมือง) ตอ้งยื่นวีซ่าเด่ียวเท่าน้ัน 

 ในกรณีรฐับาลจีนประกาศ ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ทาํใหไ้ม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได ้

หรือท่านมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าเด่ียว ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการทาํวีซ่าเด่ียวยื่นปกติ 4 วนั 

ทาํการ ท่านละ 1,500 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วนั ทาํการ ท่านละ 2 ,550 บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ 

สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน)  

 สาํหรบัผูท่ี้เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดงัต่อไปน้ี1.อิสราเอล2.อฟักานิสถาน3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิส

ถาน5.ทาจิกิสถาน   6.เติรก์เมนิสถาน7.คาซคัสถาน8.อิรกั9.อิหร่าน10.อียิปต ์11.ซาอุดีอาระเบีย 12.

ซีเรีย13.เลบานอน14.อินเดีย15.ศรีลงักา16.ลิเบีย17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย20.ตุรกี21.

เยเมน   22.โอมาน23.จอรแ์ดน24.โซมาเรีย 

(ตั้งแต่ปี 2014เป็นตน้มา ไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากรุ๊ปได ้ตอ้งทาํวีซ่าเด่ียวเท่าน้ัน) 

เงื่อนไขการสาํรองทีน่ัง่และการชาํระค่าบรกิาร 

 กรุณาชาํระเงินมดัจาํ ทา่นละ 10,000 บาท 

(ภายใน 48 ชัว่โมง หรือ 2 วนันับจากวนัท่ีทาํการจอง) 

 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลือ 15 วนั ก่อนการเดินทาง 

(กรณีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่

ว่ากรณีใดๆใหถื้อว่าท่านสละสิทธ์ิ) 

หมายเหตหุากชาํระเงินในแต่ละส่วนแลว้ กรุณาส่งสาํเนาการโอนเงิน ใหเ้จา้หน้าท่ีทุกครั้ง 

 รบกวนสแกนหน้าพาสฯแบบเต็มและเห็นชดัเจน ส่งภายใน 5 วนัหลงัจากการหลงัจาการชาํระมดัจาํ 

การยกเลิกการเดินทาง 

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป  คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด  

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั  เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า1-14วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

 บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้น

เดินทางไม่ครบตามจาํนวนทีบ่รษิัทฯกาํหนดไว ้ (10ทา่นขึ้ นไป )เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทาง

บริษัทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งนําไปชาํระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษัทฯจะ

พิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียก

คืนได ้เช่นค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ่้ายอื่นๆท่ี

เกิดขึ้ นตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการ

การนัตีมดัจาํที่นัง่กบัสายการบินและค่ามดัจาํที่พกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่

มีการคืนเงินมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 
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 เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่

เดินทาง  พรอ้มคณะถือว่าทา่นสละสิทธิ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทั้งสิ้ น 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพ ูของตวัส่วนตวัไปเอง เน่ืองจากรฐับาล

ทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและลดการทิ้ งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม 

 หา้มนําแบตเตอร่ีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

เอกสารประกอบการยืน่วีซ่าทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊(เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่นั้น) 

 สาํเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 

(ตอ้งชดัเจนเท่าน้ัน ลูกคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอตต์วัจริงมา และตอ้งถ่ายใหติ้ดทั้ง 2 หน้า ดงัตวัอย่าง) 

 ยกเวน้เสน้ทางทีบ่ินลงเทยีนสิน ใชส้าํเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย 2 น้ิว จาํนวน 2 รูป  

 

ตวัอยา่งการถ่ายรูปหนา้พาสปอรต์  กรณียื่นวีซ่าแบบกรุป๊ท่องเท่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตอ้งถ่ายใหต้ิดทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 

เอกสารในการทาํวีซ่าจนีสาํหรบัหนังสือเดินทางไทย (กรณีทีท่า่นมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าเดี่ยว) 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือน สญัชาตไิทย (หมายเหต ุ : หนังสือเดินทางตอ้งไม่มี

การ ชาํรุดใดๆ ทั้งสิ้ น ถา้เกิดการชาํรุด  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอก

ประเทศของทา่นได)้  
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2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหน้าว่าง สาํหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างน้อย2 หน้าเต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้ นหลงัสีขาวเทา่นั้น ยิ้ มหา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และ

ใบหูทั้งสองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสื้ อสีขาว เช่น เสื้ อยดืสีขาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไม่

สวมเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และ

ตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริ้ นจากคอมพวิเตอร ์

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง) 

5. กรณีเด็กอายุต ํา่กว่า 18 ปีเดินทางใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

5.1 เดินทางพรอ้มพอ่แม่  / เดินทางพรอ้มพอ่ หรอื แม่ 

5.1.1 สาํเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต ํา่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจรงิ 

  5.1.2 สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ 

  5.1.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่ 

  5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนชื่อ 

5.2 เดินทางพรอ้มญาติ 

5.2.1 สาํเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต ํา่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจรงิ 

5.2.2 สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ 

5.2.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่ 

5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนชื่อ 

5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาํที่เขตหรืออาํเภอเท่าน้ัน 

6.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

6.1  ใบอนุญาติการทาํงานตวัจริงเท่าน้ัน ! ! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไม่ตํา่กว่า 3 – 6 เดือน 

6.2  หนังสือรบัรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 

6.3 สาํเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 

6.4 สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํา่ 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

   หมายเหต ุ:  

 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการ

ทาํงานในประเทศไทยเท่าน้ัน หากไม่ไดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่า

เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

 สาํหรบัผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เท่าน้ันก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดงัน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งให้

บริษัททวัร ์อย่างน้อย 7 วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดทาํความเขา้ใจว่าสถานทตูจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร

เพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู และบางครั้งบริษัททวัรไ์ม่

ทราบล่วงหน้า   

ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนังสือเดินทางคนตา่งชาติ(ในกรณีทีท่างบรษิัทสามารถขอวีซ่าใหไ้ด)้ 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั  ท่านละ5 ,060 บาท 

 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท้ีเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายขาย) 

สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รบัทาํวีซ่าให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 

 นํารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกว่า 6 เดือนมาใช ้

 นํารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นทาํวีซ่า 

 นํารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรูปท่ีพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร์ 
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(ตา่งชาตฝิรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อิตาลีลิทวัเนีย ลตัเวีย 

ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได)้ 

 

**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลี่ยนกฎเกณฑก์ารยืน่วีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างน้ี!!!! 

**เน่ืองจากสถานทูตจนีมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ี** 
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เอกสารท่ีใชป้ระกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหน้าพาสปอรต์)   

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

สถานภาพ โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่   

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส............................................................................................ 

ทีอ่ยูต่ามทะเบียนบา้น(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    

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

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

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  

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

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

ชื่อสถานทีท่าํงาน / สถานศกึษา(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)............................................................................ 

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่าํงาน / สถานศกึษา(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ...................................................................... 

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

(สาํคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท่ี์ถูกตอ้งท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัท่าน) 

ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่  ไม่เคย     เคยเดินทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เม่ือวนัที.่.......... เดือน...................ปี.................... ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี........................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรอืไม่ ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เม่ือวนัที.่.......... เดือน..................ปี..................... ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี........................ 

รายชื่อบุคคลในครอบครวัของทา่นพรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

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

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

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

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

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

หมายเหต ุ

** กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท่ี์ทาํงาน  มือถือ  บา้น และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อใช้

ในการขอยื่นวีซ่า 

** ถา้เอกสารส่งถึงบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทาํใหท่้านเกิดความไม่สะดวก

ภายหลงั  ทั้งน้ีเพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครดั) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามไดห้มายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033  


