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น ำท่ำนบินสู่เซ้ียงไฮ้โดยสำยกำรบิน แอร์ เอเชีย 
สัมผสัควำมยิง่ใหญ่ของมหำนครเซ่ียงไฮ้จำก SKY WALK บนหอไข่มุก 

น่ังรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หำดเจ้ำพ่อเซ่ียงไฮ้ ตืน่ตำ ตืน่ใจกบัแสง สี เสียง 
ล่องเรือชมเมืองโบรำณจูเจยีเจยีว เสน่ห์แห่งสำยน ำ้ไข่มุกใต้แยงซีเกยีง 
ช้อปป้ิงจุใจถนนนำนกงิ ย่ำนซินเทยีนตี ้และตลำดร้อยปี เฉินหวงัเมี่ยว  

เมนูพเิศษ !! เส่ียวหลงเป่ำ-ไก่แดง-ขำหมูซูโจว-ซ่ีโครงหมูอูซี 
 

 

 



 
21.30 น. พร้อมกนัทีส่นำมบินดอนเมือง อำคำร 1 ช้ัน 3 ประตูหมำยเลข 1 เคำน์เตอร์ 2 สายการบิน AIR ASIA X 

(XJ) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอินสำยกำรบิน
AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ ำนวน 377 ทีน่ั่ง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบริกำรSNACKBOX 
ทั้งขำไปและขำกลบั(น ำ้หนักกระเป๋ำ 20 กก./ท่ำน หำกต้องกำรซ้ือน ำ้หนักเพิม่ ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย) 

 
00.15 น. น ำทุกท่ำนเหินฟ้ำสู่ มหำนครเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ XJ760 ระหว่ำงเดินทำงมีบริกำร 

SNACK BOX 
05.30 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติซ่ำงไห่ผู่ตง ประเทศจีน น ำท่ำนผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง

และรับกระเป๋ำสัมภำระ  
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบรำณจูเจียเจียว ซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของเซ่ียงไฮ ้ริมฝ่ังทะเลสาบด้ืนซาน 
และอยูร่ะหวา่งมณฑลเจ๋อเจียงกบัมณฑลเจียงซู เป็นต าบลน ้าแห่งวฒันธรรมโบราณ ติดอนัดบัหน่ึงในส่ีท่ี
มีช่ือเสียงโด่งดงัในบรรดาต าบลน ้าของเมืองเซ่ียงไฮ ้อีกทั้งไดช่ื้อวา่เป็นไข่มุกใตแ้ม่น ้ าแยงซีเกียง ปัจจุบนั
ท่ียงัคงด ารงวิถีชีวิต และความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมเอาไว ้แมว้่ารอบขา้งของชุมชนความเจริญแผข่ยายอยู่
รอบดา้น แต่ทวา่ชุมชนริมน ้าของชายแดนเมืองเซ่ียงไฮแ้ห่งน้ียงัคงเสน่ห์มนขลงัของรูปแบบบา้นเรือน ซ่ึง
ภายในเมืองมีส่ิงก่อสร้างทางวฒันธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ซิงอยูม่ากมาย จากนั้นน า
ท่านล่องเรือชมเมืองจูเจียเจ่ียว  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร พเิศษ !!  เมนูขำหมูซูโจว 
 จากนั้นเดินทางเขา้สู่ มหำนครเซ่ียงไฮ้ มหานครท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน ตั้งอยูบ่ริเวณปากแม่น ้ าแยงซี 

เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวนัออกเฉียงใต ้มีพื้นท่ี 6,200 ตร.กม. มีประชากร
ประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมืองท่าพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต ้ท่ีไดรั้บการพฒันาจนถูกขนานนาม
วา่ “นครปารีสแห่งตะวนัออก” ระหวา่งทางน าท่านแวะ ร้ำนผ้ำไหม ท่ีข้ึนช่ือของประเทศของจีน  ให้ท่าน
ไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีท าจากผา้ไหม เช่นผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้ จากนั้นเดินทางสู่ ย่ำนซินเทียนตี ้
เป็นหน่ึงในย่านการคา้และแหล่งท่องเท่ียวท่ีคึกคกัท่ีสุดในนครเซ่ียงไฮ ้อดีตเคยเป็นเขตบา้นก่ออิฐสีเทา
สไตล์สือคู่เหมิน ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์พิเศษของเซ่ียงไฮ ้ตอนหลงัไดรั้บการปรับปรุงจาก
รัฐบาลให้เป็นย่านถนนคนเดิน กลายมาเป็นสถานท่ีเท่ียวท่ีฮิตติดอนัดบัคนเซ่ียงไฮไ้ดใ้นเวลาอนัสั้น มี
สถาปัตยกรรมทั้ งเก่าแก่และทันสมัยผสมผสานกัน มีร้านอาหาร ร้านค้า และสถานบันเทิงสไตล์
ตะวนัออกและตะวนัตกหลอมรวมกนั อีกทั้งยงัไดรั้กษาบรรยากาศดั้งเดิม และวฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์
แบบเซ่ียงไฮเ้อาไวอ้ยา่งลงตวั ทุกวนัน้ี ซินเทียนต้ีไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมเซ่ียงไฮไ้ปแลว้ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร พเิศษ !! บริกำรท่ำนด้วย เมนูซ่ีโครงหมูอูซี 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ณ RELAX HOTEL SHITAN  หรือระดับเทยีบเท่ำ 

วนัแรก  วนัทีส่อง เซ่ียงไฮ้-เมอืงโบรำณจูเจียเจียว-ล่องเรือชมเมือง-ร้ำนผ้ำไหม-เซ่ียงไฮ้-ย่ำนซินเทยีนตี ้             

วนัแรก  วนัแรก             กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) – เซ่ียงไฮ้ 



 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร 

น าท่านเดินทางสู่ ร้ำนนวดเท้ำเพื่อสุขภำพ ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ ้ า
ใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟไหม  
ผพุอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น  จากนั้นน าทุกท่านชมทิวทศัน์ของเมืองเซ่ียงไฮบ้น หอ
ไข่มุก ท่ีระดบัความสูง 263 เมตร และบนไข่มุกเม็ดท่ีสองจะมีทางลงมาท่ีชั้น SKY WALK ท่ีระดบัความ
สูง 259 เมตร ท่ีชั้นน้ีจะสามารถมองลงมายงัฐานขา้งล่างได ้เน่ืองจากท าพื้นเป็นกระจกใส หอไข่มุกตั้งอยู่
ในยา่นผูต่งหรือเขตเมืองใหม่ของนครเซ่ียงไฮ ้ประเทศจีน ทางตะวนัออกของแม่น ้ าหวงัผู ่ซ่ึงเต็มไปดว้ย
ตึกระฟ้า หอไข่มุก เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัของนครเซ่ียงไฮ ้จนมีค าพูดท่ีพูดติดปากกนัวา่ "มาเซ่ียง
ไฮ ้ถา้ไม่ได้มาเยือนหอไข่มุก ถือว่ามาไม่ถึงเซ่ียงไฮ"้ น าท่านลอดผ่าน อุโมงค์เลเซอร์ เป็นอุโมงค์ลอด
แม่น ้าสายแรกในประเทศจีน เพื่อขา้มไปยงัฝ่ังตรงขา้มใชเ้วลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงคต์กแต่งดว้ย
เเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ ต่ืนตาต่ืนใจ แสง สี เสียง ภายในอุโมงคเ์ปล่ียนแปลงตลอดระยะทาง บางช่วงท า
ให้รู้สึกเหมือนเดินทางอยู่ในห้วงอวกาศเลยทีเดียว อุโมงค์เลเซอร์มีความลึกลงไปจากพื้นแม่น ้ า 9 เมตร 
ความยาว 646.70 เมตร สร้างเสร็จ เม่ือปี ค.ศ. 2000 ถือวา่เป็น 1 ใน 5 อยา่งท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีไปเยือนเซ่ียง
ไฮต้อ้งหา้มพลาด  

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร พเิศษ !!  เมนูไก่แดง 
 น าท่านเขา้สู่บริเวณ หำดไว่ทำน ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแต่อยา่งใด แต่เป็นยา่นถนนริมแม่น ้ าท่ีมี

ความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น ้ าหวงผู่ฝ่ังตะวนัตกซ่ึงอยู่ในย่านเมืองเก่า หาดไว่ทนัยงัเคยเป็น
สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ท่ีโด่งดงัเร่ือง “เจา้พ่อเซ่ียงไฮ”้ ซ่ึงถ่ายทอด เร่ืองราวของเจา้พ่อเซ่ียงไฮ ้ท่ีเกิดข้ึน
ในยุคท่ีเมืองเซ่ียงไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พ่อหลายแก๊ง แยง่ชิงอ านาจกนัให้วุน่วายไปหมด หาดไวท่นัจึงมีช่ือท่ี
รู้จกัในหมู่นกัท่องเท่ียวชาวไทยวา่ "หาดเจา้พ่อเซ่ียงไฮ"้ นัน่เอง และหาดไวท่นัน้ียงัอยูใ่กล ้ถนนนำนกิง 
ถนนคนเดินท่ีเป็นแหล่งช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนิยมของคนไทยอีกแห่งหน่ึง 
นอกจากน้ีท่ีหาดไวท่นัยงัสามารถมองเห็น "หอไข่มุก" ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองเซ่ียงไฮไ้ดอ้ยา่งชดัเจน
อีกด้วย ใครมาเยือนเซ่ียงไฮ ้จึงตอ้งไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบนัด์” จึงเรียกได้ว่า
มาถึงเซ่ียงไฮจ้ริงๆ  หลงัจากชมวิวเมืองเซ่ียงไฮจ้นเต็มแลว้ น าท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินนานกิงจากนั้น
น าท่านสู่ “ตลำดเฉินหวังเมี่ยว” หรือตลาดร้อยปี เซ่ียงไฮ ้เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซ่ียงไฮอ้าคาร
บา้นเรือนบริเวณน้ีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศ์หมิงและชิง แต่ท าเป็นร้านขายของมีทั้งของ
พื้นเมืองโบราณ ของท่ีระลึก และสินคา้สมยัใหม่อย่างรองเทา้กีฬา กระเป๋า อีกทั้งยงัมีร้านขายขนมและ
อาหารพื้นเมืองอีกมากมาย  ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั น าท่านชม ร้ำนหยก  ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบั
น าโชค ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากอนัล ้าค่าแก่คนท่ีท่านรัก  

วนัทีส่ำม เซ่ียงไฮ้-ร้ำนนวดเท้ำ(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-SKY WALK-อโุมงค์เลเซอร์-หำดไว่ทนั-ถนน  

นำนกงิ-ร้ำนหยก-ตลำด 100 ปี เฉินหวงัเมีย่ว  



    
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร พเิศษ !!  เมนูเส่ียวหลงเปำ 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ณ  NEW YANGTE HOTEL หรือระดับเทยีบเท่ำ 

 

 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร 
 น าท่านเดินทางสู่ SHANGHAI DISNEYLAND สวนสนุกแห่งท่ี 6 แห่งอาณาจกัรดิสนีย ์ซ่ึงมีขนาดใหญ่

อนัดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเป็นสวน
สนุกดิสนียแ์ลนดแ์ห่งท่ี 3 ในเอเชีย ตั้งอยูใ่นเขตฉวนซา ใกลก้บัแม่น ้าหวงผู ่และสนามบินผูต่ง  สวนสนุก
เซ่ียงไฮดิ้สนียแ์ลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์ถึง 3 เท่า เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 
2016  ซ่ึงใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งส้ินราว 5.5 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 
180,000 ลา้นบาท โดยเซ่ียงไฮ ้ดีสนียแ์ลนด์ ประกอบไปดว้ย 6 ธีมปาร์ค และ 1 ฟรีโซนดงัน้ีDISNEY 
TOWN เป็นโซนแรกก่อนเขา้สวนสนุก โซนน้ีไม่ตอ้งเสียเงินค่าเขา้ชม ประกอบไปดว้ยร้านอาหาร ร้าน
จ าหน่ายของท่ีระลึกต่างๆมากมาย อีกทั้งยงัมี LEGO LAND ในโซนน้ีอีกดว้ย MICKEY AVENUE โซน
น้ีจะเป็นโซนขายของท่ีระลึกกบัร้านอาหาร และก็จะมีส่วนของท่ีฉายหนังการ์ตูนสั้ นของมิกก้ีเม้าส์ 
เหมาะกบัการถ่ายรูปและนัง่พกัผอ่นภายในสวนสนุกADVENTURE ISLE ดินแดนให้การผจญภยัท่ีจะท า
ให้นกัท่องเท่ียวไดต่ื้นตาต่ืนใจกบับรรยากาศหุบเขาลึกลบัในยุคดึกด าบรรพ ์‘CASMP DISCOVERY’ 
พร้อมเชิญชวนให้ร่วมเดินส ารวจดินแดนท่ีแฝงไปด้วยปริศนาและความลึกลับ และลงเรือเข้าไปสู่ 
‘ROARING RAPIDS’ อุโมงคถ์ ้าปริศนาในช่องเขารอวร์ร่ิง ซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องจระเขย้กัษน่์าเกรงขาม และ 
ROARING OVER THE HORIZON เป็นเคร่ืองเล่นแนว 4D จะพาเราบินชมธรรมชาติและส่ิงก่อสร้าง
ต่างๆทัว่โลกTOMORROW LAND อีกหน่ึงไฮโลท์เด่นของสวนสนุกดิสนีย ์ท่ีมกัจะสร้างโลกแห่ง
อนาคต เพื่อสร้างจิตนาการให้กบัเด็กๆ พร้อมกบัดีไซน์เคร่ืองเล่นสุดล ้ าให้เขา้กบัคอนเซ็ปต์ ส าหรับ
ท่ีดิสนียแ์ลนด์แห่งใหม่น้ี เปิดตวัเคร่ืองเล่นท่ีมีจากวิดีโอเกมและภาพยนตร์ไซไฟช่ือดงั TRON รถไฟ
เหาะรูปทรงจกัรยานยนตไฮเทค ท่ีถูกขนานนามไวว้า่ “LIGHTCYCLE POWER RUN” เป็นหน่ึงสุดยอด
รถไฟเหาะตีลงักาส าหรับเซ่ียงไฮ ้ดีสนียแ์ลนด์ท่ีห้ามพลาด หรือจะเอาใจสาวก STAR WAR อย่าง 

วนัทีส่ี่ เซ่ียงไฮ้ – เซ่ียงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้ำทวัร์บริกำร)

   



“STAR WARS LAUCH BAY”ได้ถ่ายรูปกับ DARTH VADERตัวเป็นๆGARDENS OF 
IMAGINATION มีจุดเด่นเร่ืองวฒันธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลกัษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแห่งน้ี
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี สวนท่ีตั้งอยูไ่ม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘WANDERING MOON TEAHOUSE’ เป็นโรง
น ้าชาท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีงดงามอยา่งลงตวั อีกทั้งยงัมีสวนท่ีเลือกตวัละครสัตวข์องดิสนีย ์ดดัแปลงเป็น
เหล่า 12 นกักษตัริย ์ตามแบบปฏิทินจีน มี 2 เคร่ืองเล่นเบาๆเด็กๆเล่นได ้ผูใ้หญ่เล่นดี คือ FANTASIA 
CAROUSEL(มา้หมุน) กบั DUMBO THE FLUING ELEPHANT TREASURE COVE เป็นธีมโจรสลดั 
เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ช่ือดงั THE PIRATES OF THE CARIBBEAN กลายเป็นเคร่ืองเล่นและการ
แสดงโชวสุ์ดตระการตา ท่ีหาชมไดแ้ค่เพียงท่ี เซ่ียงไฮ ้เท่านั้น จ  าลองฉากต่างๆ ริมทะเล เคร่ืองเล่นไฮไลท์
คือ PIRATES OF THE CARIBBEAN – BATTLE FOR THE SUNKEN TREASURE เป็นเคร่ืองเล่น
แนว 4D จะพาเรานัง่เรือพจญภยัไปกบัต่อสู้ของเรือ BLACK PEARL กบั FLYING DUTCHMAN 
นอกจากน้ีย ัง มี เค ร่ืองเ ล่นมากมาย เ ช่น ‘BARBOSSA’S REVENGE’ และ ‘SIREN’S 
REVENGE’FANTASY LAND สนุกกบัเมืองเทพนิยาย เป็นโซนท่ีตั้งของปราสาทดิสนีย ์ท่ีมีช่ือว่า 
“ENCHANTED STOURYBOOK CASTLE” ท่านจะไดพ้บกบัโชวอ์นัยิ่งใหญ่ตระการตาและตวัการ์ตูน
ท่ีท่านช่ืนชอบ อาทิเช่น สโนวไ์วท,์ เจา้หญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า, มิกก้ีเมาท,์ หมีพลู และเพื่อนๆตวัการ์ตูน
อนัเป็นท่ีใฝ่ฝันของทุกคน และยงัโซนกิจกรรมอยา่งเช่น “ONCE UPON A TIME ADVENTURE” เป็น
การพจญภยัภายในปราสาทดิสนีย ์พบเร่ืองราวของสโนว ์ไวท ์ผา่นจอภาพแบบสามมิติ หรือ “ALICE IN 
WONDERLAND MAZE” เป็นทางเดินผ่านเขาวงกตเพื่อเข้าไปเจอตัวละครจาก ALICE IN 
WONDERLAND  และเคร่ืองเล่นไฮไลทข์องโซนน้ีก็คือ “SEVEN DWARFS MINE TRAIN” นัง่รถไฟ
เขา้เหมืองแร่ไปกบัคนแคระทั้ง 7 ชวนใหส้นุกและหวาดเสียวไดพ้อสมควร 

 
 **อสิระอำหำรกลำงวนั และอำหำรค ่ำ ตำมอธัยำศัย** 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ณ VIENNA HOTEL หรือระดับเทยีบเท่ำ 

 
 
 



 
03.00 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติซ่ำงไห่ผู่ตง 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำแบบกล่อง 
06.50 น. น ำทุกท่ำนเหินฟ้ำกลับสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ X761 ระหว่ำงเดินทำงมี

บริกำร SNACK BOX 
10.15 น. เดินทำงถึง สนำมบินดอนเมือง โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ... 

*****************หมำยเหตุ : โปรแกรมนีอ้ำจมีกำรปรับเปลีย่นได้ตำมควำมเหมำะสม********************* 

 
** หำกท่ำนทีต้่องออกตั๋วภำยใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำทีทุ่กคร้ังก่อนท ำกำร 

ออกตั๋วเน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ** 

 

คณะยนืยนักำรเดินทำงที ่20 ท่ำนมหีัวหน้ำทวัร์ 
*** ขอบพระคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร ***   

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่ำน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอำยุไม่เกนิ12ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอำยุไม่เกนิ12ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิม่ 

รำคำ 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

25 ก.พ.–01 มี.ค.2560 12,999 12,999 12,999 3,500 - 

04–08 มีนำคม 2560 13,999 13,999 13,999 3,500 - 

11–15 มีนำคม 2560 13,999 13,999 13,999 3,500 - 

18–22 มีนำคม 2560 13,999 13,999 13,999 3,500 - 

25–29 มีนำคม 2560 13,999 13,999 13,999 3,500 - 

01–05 เมษำยน 2560 14,999 14,999 14,999 3,500 - 

05-09 เมษำยน 2560 15,999 15,999 15,999 3,500 - 

06-10 เมษำยน 2560 15,999 15,999 15,999 3,500 - 

07-11 เมษำยน 2560 14,999 14,999 14,999 3,500 - 

08-12 เมษำยน 2560 14,999 14,999 14,999 3,500 - 

09-13 เมษำยน 2560 14,999 14,999 14,999 3,500 - 

10-14 เมษำยน 2560 16,999 16,999 16,999 4,500 - 

วนัทีห้่ำ เซ่ียงไฮ้ – กรุงเทพฯ   



11-15 เมษำยน 2560 19,999 19,999 19,999 4,500 - 

12-16 เมษำยน 2560 19,999 19,999 19,999 4,500 - 

13-17 เมษำยน 2560 19,999 19,999 19,999 4,500 - 

14-18 เมษำยน 2560 16,999 16,999 16,999 4,500 - 

22-26 เมษำยน 2560 14,999 14,999 14,999 3,500 - 

29 เม.ย. -03 พ.ค.2560 16,999 16,999 16,999 4,500 - 

06-10 พฤษภำคม 2560 14,999 14,999 14,999 3,500 - 

13-17 พฤษภำคม 2560 13,999 13,999 13,999 3,500 - 

20-24 พฤษภำคม 2560 13,999 13,999 13,999 3,500 - 

27-31 พฤษภำคม 2560 13,999 13,999 13,999 3,500 - 

10-14 มิถุนำยน 2560 12,999 12,999 12,999 3,500 - 

17-21 มิถุนำยน 2560 12,999 12,999 12,999 3,500 - 

24-28 มิถุนำยน 2560 12,999 12,999 12,999 3,500 - 

 
***ค่ำบริกำรข้ำงต้น ยงัไม่รวมค่ำทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้ำทวัร์ท่ำนละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่ำน*** 

 
 

หมำยเหตุ : ตำมนโยบำยของรัฐบำลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินค้ำพืน้เมือง ในนำมของร้ำนรัฐบำล คือ ใบชำ , หยก, บัวหิมะ, 
ผลิตภัณฑ์จำกผ้ำไหม, ร้ำนไข่มุก ซ่ึงจ ำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ ทำงบริษัทฯ จึงอยำก
เรียนช้ีแจงลูกค้ำทุกท่ำนว่ำ ร้ำนรัฐบำลทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กับควำมพอใจของ
ลูกค้ำเป็นหลัก ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถ้ำหำกลูกค้ำไม่มีควำมประสงค์จะเข้ำร้ำนรัฐบำลทุกเมือง หรือหำกท่ำน
ต้องกำรแยกตัวออกจำกคณะ  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 700 
หยวน /ท่ำน 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 
 ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทวัร์ท่านใดสนใจสามารถซ้ือไดแ้ต่ถา้

ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์ทั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 



อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

 ค่าวซ่ีาแบบกรุ๊ปท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท  (ส าหรับท่านท่ีเดินทางไปและกลบัพร้อมคณะเท่านั้น)   
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวซ่ีากรุ๊ปท่องเท่ียว ผูเ้ดินทางจะตอ้ง

เสียค่าใชจ่้ายในการท าวซ่ีาเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท** 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  
 ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 

เงื่อนไขกำรช ำระค่ำบริกำร 

 กรุณำช ำระเงินค่ำบริกำรเต็มจ ำนวน / ท่ำน หลงัจำกกำรจองภำยใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้ำบัญชี                                                               
ธนำคำร    ไทยพำณชิย์  (สำขำ หน่ึงพนั)                                                                                                                                
ช่ือบัญชี      นำยโสฬส ศิริวลัลภ                                                                                                                                      
เลขทีบ่ัญชี       175-239584-6 (ออมทรัพย์)                                                                                                                             

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาท่ีบริษทัฯ  แฟกซ์ 02-3619689 พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่
ต ่ากวา่ 6 เดือน 

 นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ตอ้งช าระเงินค่าบริการเตม็จ านวน ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการยนืยนัการจอง  
 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตั
ฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 คณะทวัร์ครบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหวัหนา้ทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 

เงื่อนไขกำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้
ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

 กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถ
ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินทั้งหมดให้กบัท่ำนทุกกรณ*ี* 



 การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA 
FLIGHT กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตั
ฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน  
 

เงื่อนไขและข้อก ำหนดอืน่ๆ 
 ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

 ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้
ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่ง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนงัสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด
จากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

 อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

 มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

 

ข้อแนะน ำก่อนกำรเดินทำง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้



เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

 กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพ ูของตวัส่วนตวัไปเอง เน่ืองจากรัฐบาลทอ้งถ่ินตอ้งการ
รักษาส่ิงแวดลอ้มและลดการทิ้งขยะ จึงไม่มีบริการท่ีโรงแรม 

 IATA ได้ก ำหนดมำตรกำรเกีย่วกบักำรน ำแบตเตอร่ีส ำรองขึน้ไปบนเคร่ืองบินดังนี้ 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 
o แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกวา่ 20,000 MAH หรือนอ้ยกวา่ 100 WH สามารถน าข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่มีการ

จ ากดัจ านวน  
o  แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 MAH หรือ100-160 WH สามารถน าข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 

2 กอ้น 
o แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 MAH หรือ 160 WH หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

 หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 
***************************************** 

เอกสำรประกอบกำรยืน่วีซ่ำท่องเทีย่วประเทศจีน 
 หนังสือเดินทำง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด มีหนา้วา่งส าหรับติดหนา้วซ่ีาและ

ประทบัตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 3 หนา้เตม็ หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าท่ีมีวซ่ีาจีน ให้แนบมาดว้ย 
 รูปถ่ำยสี ฉำกหลังสีขำว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป      ตัวอย่างรูปถ่ายทีไ่ด้มาตรฐานสถานทูต 

สถานทูตปฏิเสธไม่รับรูปถ่ายโพลารอย / รูปถ่ายสต๊ิกเกอร์ /  
รูปชุดครุยรับปริญญา/รูปชุดราชการ /หา้มใส่เส้ือแขนกุด  
และหา้มใส่เส้ือสีขาว ทุกชนิด(เน่ืองจากฉากหลงัตอ้งเป็นสีขาว) 

 หลกัฐำนส่วนตัว ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนา
ทะเบียนสมรส, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 

 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวซ่ีำประเทศจีน ท่ีกรอกรายละเอียดชดัเจน
และถูกตอ้ง 

เงื่อนไขเอกสำรเพิม่เติมกำรยื่นวซ่ีำประเภทต่ำงๆ 

 เอกสำรเพิม่เติมกรณผู้ีเยำว์  
     อาย ุ6-18 ปีบริบูรณ์ ใช ้ ส ำเนำสูติบัตร   พร้อมส าเนาบตัรประชาชนของบิดาและมารดา 

อายตุ  ่ากวา่ 6 ปีบริบูรณ์ ใช ้ สูติบัตร (ฉบับจริง)  พร้อมส าเนาบตัรประชาชนของบิดาและมารดา 
 กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ไม่ได้เดินทำงพร้อมบิดำมำรดำหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งใหบิ้ดาและมารดาท าหนงัสือยนิยอม

ใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่
 กรณีบิดาหรือมารดาของเด็ก มีสถานะหยา่หรือหมา้ย ตอ้งแนบใบปกครองบุตรหรือใบสลกัหลงัท้ำยใบหย่ำมำด้วย 

เพื่อยนืยนัการปกครองบุตรท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 



 กรณเีป็นสำวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งยืน่หนงัสือรับรองการท างาน, จดหมายช้ีแจงตนเอง 
และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริงพร้อมส าเนายอ้นหลงั 6 เดือน (ในบางกรณีอาจตอ้งไปแสดงตวัท่ีสถานทูต) และสามารถ
พ านกัอยูใ่นประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนัเท่านั้น 

 กรณชีำวต่ำงชำติทีท่ ำงำนหรือพกัอำศัยในประเทศไทย ตอ้งยืน่ ใบอนุญาตท างาน (ถา้มี), จดหมายช้ีแจงตนเองพร้อม
รายละเอียดท่ีอยูท่ี่ชดัเจน สมุดบญัชีเงินฝากตวัจริงพร้อมส าเนายอ้นหลงั 6 เดือน (ในบางกรณีอาจตอ้งไปแสดงตวัท่ี
สถานทูต) โดยมีค่าบริการเพิ่ม 500-1000 บาท  

 ผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติจะตอ้งท า RE-ENTRY PERMIT ดว้ยตนเองก่อนส่งเอกสารเพื่อยืน่วซ่ีา 
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิไม่รับยืน่วซ่ีากรณีดงัน้ี  

หนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มสีเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเองท่ีสถานทูตจีน
โดยตรง / กรณีเป็น พระภิกษุ/สามเณร 

 ผูท่ี้ประสงคใ์ช ้หนงัสือเดินทางราชการ หรือใชบ้ตัร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าวีซ่าจีน แต่ท่านจะตอ้ง 
รับผดิชอบในการขออนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 

 

อตัรำค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ (เพิม่เติม) ในกรณยีืน่ด่วน และส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
 กรณยีื่นวซ่ีำด่วน (ใช้เวลำด ำเนินกำร 2-3 วนัท ำกำร)  
o ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ท่านละ 1,100 บาท (ส าหรับพาสปอร์ตไทยและพาสปอร์ตต่างชาติ) 

 กรณยีื่นวซ่ีำด่วนพเิศษ (ใช้เวลำด ำเนินกำร 1 วนัท ำกำร)  
o ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ท่านละ 1,700 บาท (ส าหรับพาสปอร์ตไทยและพาสปอร์ตต่างชาติ) 

 พำสปอร์ตอเมริกำ จ่ายเพิ่มค่าวซ่ีาประมาณ 3,600 บาท 
 

หมำยเหตุ 
 ผูย้ืน่ขอวซ่ีาตอ้งใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งกบัสถานทูต (สถำนทูตมีกำรโทรศัพท์สุ่มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดก็

ตาม อาจถูกระงบัการออกวซ่ีา และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่มีนโยบายคืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระ
ไปแลว้ 

 ทางบริษทัฯ บริการยืน่วซ่ีาประเภทท่องเท่ียวแบบเขา้ออก 1 คร้ัง ใหแ้ก่ท่านซ่ึงด าเนินการยืน่เป็นหมู่คณะและเป็นการ
ยืน่แบบปรกติ 4 วนัท าการเท่านั้น 

 การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ซ่ึงบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่
ทราบล่วงหนา้และอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์พร้อมของเอกสาร 

 การปฏิเสธวซ่ีา อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียวทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่ำประเทศจีน 
** กรุณำกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในกำรขอวซ่ีำของท่ำนเอง ** 

ช่ือ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 
................................................................................................................................................................................................. 
สถานะภาพ  □ โสด   ระบุช่ือบิดา..................................................ช่ือมารดา................................................................... 



□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส □ แต่งงานไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส 
         ระบุช่ือคู่สมรส  ..................................................................................................................................... 

□ หมา้ย □ หยา่    
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น.............................................................................................................................................................. 
รหสัไปรษณีย.์............................... โทรศพัทบ์า้น.......................................เบอร์มือถือ.......................................................... 
ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้(กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น).......................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์............................... เบอร์โทรศพัท.์....................................... เบอร์มือถือ....................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา ..............................................................ต  าแหน่งงาน
............................................................ 
ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถานศึกษา ............................................................................................................................................ 
รหสัไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท.์........................................................................................................... 

(กรุณำแจ้งเบอร์ทีส่ำมำรถติดต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจำก 
ทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 

ใครเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหท้่าน 
□ ออกค่าใชจ่้ายเอง □ ผูป้กครองออกค่าใชจ่้ายให ้ □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................................ 
ท่านมีประกนัสุขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่ □  มี □ ไม่มี 
ถา้มี กรุณาระบุช่ือบริษทัประกนั ............................................................................................................................................ 
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 
ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..........................................สถานท่ี/เมือง....................................วตัถุประสงค.์..................................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปประเทศอ่ืนหรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย 
ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี.........................................ประเทศ...........................................วตัถุประสงค.์....................................... 
ช่ือสมาชิกในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพนัธ์ 

 ช่ือ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพนัธ์ .......................................... 
 ช่ือ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพนัธ์ .......................................... 

ช่ือผูติ้ดต่อได ้(กรณีฉุกเฉินท่ีไม่ไดเ้ดินทาง) ............................................... เบอร์โทรศพัท.์................................................... 
ความสัมพนัธ์........................................................................................................................................................................... 
 
กำรพจิำรณำอนุมัติวซ่ีำเป็นดุลพนิิจของทำงสถำนทูตฯเท่ำน้ัน ทำงบริษัทเป็นเพียงตัวกลำงในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและ

บริกำรด้ำนเอกสำรให้แก่ผู้เดินทำงเท่ำน้ัน 

 


