
 

 

 

 

วนัที ่ กาํหนดการ เช้า เที่ยง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ X X X  

2 
กรุงเทพฯ-เซ่ียงไฮ้ (CZ8320 : 02.30-06.55)  

โรงถ่ายภาพยนตร์เซ่ียงไฮ้- M50 Creativity 

Space-ห้าง HKRI TAIKOO HUI 

  X 

HOLIDAYINN EXPRESS 

HOTEL 

หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

3 
สวนสนุกเซ่ียงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) 

 
 X X 

HOLIDAYINN EXPRESS 

HOTEL 

หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

4 
หาดไว่ทาน-ถนนนานกงิ-ตกึ STARBUCKS ที่

ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ถนนเทยีนจ่ือฝาง 

สนามบินเซ่ียงไฮ้ (CZ8319 : 21.15-00.55+1)  

  ✈  

5 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ X X X  

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จํานวน 120 หยวน/คนตลอดการเดินทาง 



 

วนัแรก   กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ 

23.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 9 บริเวณ 

ISLAND-U โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยอาํนวยความสะดวก

ใหก้บัท่าน 

วนัแรก   กรุงเทพฯ-เซ่ียงไฮ้-โรงถ่ายภาพยนตร์เซ่ียงไฮ้- M50 Creativity Space-ห้าง HKRI TAIKOO HUI 

02.30 น. เหินฟ้าสู่ เมืองเซ่ียงไฮ้ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE  เที่ยวบินที่ CZ8320  
   (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานผู่ตง มหานครเซ่ียงไฮ้ “ นครปารีสแห่งตะวนัออก ” ปัจจุบนัเซ่ียงไฮเ้ป็นศูนยก์ลาง

อุตสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดของจีน แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผูต่งใหม่ และเขตผูซี่เมืองเก่ากั้นโดยแม่นํ้ าหวง

ผู ่หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง นาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร   

  นาํท่านเดินทางสู่ โรงถ่ายภาพยนตร์เซ่ียงไฮ้ “Shanghai Film Park” โรงถ่ายภาพยนตร์ขนาดใหญ่ท่ีหลาย

คนขนานนามว่าเป็น"ฮอลลีวูดเมืองจีน" ภายในมีการจาํลองฉากมากมายทั้งแบบทนัสมยัและแบบยอ้นยคุ มี

ภาพยนตร์และละครหลายร้อยเร่ืองใชท่ี้น่ีเป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์ดงัๆ หลายเร่ืองเลย ใครเป็นแฟนหนัง

จีนดูจากฉากต่างๆ น่าจะพอนึกเร่ืองออกอยู ่ท่ีแน่ๆ ก็ตอ้งมี เจา้พ่อเซ่ียงไฮ ้แน่นอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพเิศษ…ไก่แดง  

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ M50 Creativity Space สาํหรับคนสายอาร์ทท่ีอยากหาแรงบนัดาลใจเพ่ิมเติม จากการรีโน

เวทโกดงัเก่าจนเกิดย่าน Creative Space ท่ีช่ือว่า M50 Creativity Space ท่ีรวมบรรดาศิลปินฝีมือเยี่ยมกว่า 

100 คนจากทัว่โลก มาเปิดโชวแ์สดงผลงาน ขายของเก๋ๆ อีกทั้งยงัมีคาเฟ่ บาร์และร้านอาหาร มุมถ่ายรูปชิคๆ 

เยอะมากๆ  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ห้าง HKRI TAIKOO HUI ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในห้างหลกัของคนเซ่ียงไฮ ้แบรนด์ดัง

แทบจะทุกชนิดมารวมกนัอยู่ท่ีห้างแห่งน้ี สายชอ้ปพลาดไม่ไดแ้ลว้ ของกินก็เด็ดมาก เดินห้างน้ีใชเ้วลาเดิน

ทั้งวนัยงัไม่หมดเลย   

อาหารคํา่อสิระตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที่ HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว **** 

 



 

วนัที่สาม สวนสนุกเซ่ียงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเขา้สู่ดินแดนแห่งความฝัน SHANGHAI DISNEYLAND เซ่ียงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ แห่งน้ีเป็นสวนสนุก

แห่งท่ี 6 ของดิสนียแ์ลนด์ทั่วโลก มีขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของโลก รองจากดิสนียแ์ลนด์ในออร์แลนโด รัฐ

ฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนียแ์ลนด์แห่งท่ี 3 ในเอเชีย ตั้งอยูใ่นเขตฉวนซา ใกลก้บัแม่นํ้ าหวงผู ่

และสนามบินผูต่ง สวนสนุกเซ่ียงไฮดิ้สนียแ์ลนดมี์ขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนียแ์ลนดถึ์ง 3 เท่าเลยล่ะ ใชเ้วลา

ร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใชง้บทั้งส้ินราว 5.5 พนัลา้นเหรียญ หรือราว 180,000 ลา้นบาท สวนสนุกแห่งน้ี

เป็นทรัพยสิ์นของดิสนียร้์อยละ 43 ท่ีเหลือเป็นของ ซัง่ไห่ เส่ินต้ี กรุ๊ป กิจการรัฐวิสาหกิจจีน รวมถึงภาคส่วน

ต่างๆ ท่ีอดัฉีดเงินสนบัสนุนเพ่ือช่วยกนัแสวงหาผลกาํไรในอนาคต  ในสวนสนุกจะไฮไลตด์ว้ย Enchanted 

Storybook Castle ปราสาทดิสนียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลก และมีทั้งหมด 6 ธีมพาร์คดว้ยกนั ทั้ง Adventure Isle, 

Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove และ Fantasyland มีสารพดั

เคร่ืองเล่นหวาดเสียว และแหล่งรวมความบันเทิงท่ีน่าสนใจ  ในส่วนของโรงแรมจะมี The Shanghai 

Disneyland Hotel เป็นโรงแรมท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากศิลปะสมยัใหม่ท่ีมีกล่ินอายของมนตร์ขลงั ดิสนีย ์

และอีกโรงแรมช่ือ Toy Story Hotel ตกแต่งดว้ยของเล่นจากการ์ตูนดิสนียเ์ร่ือง Toy Story ดูน่ารักไม่แพก้นั 

ท่ี Disneytown ก็จะรวมแหล่งชอ้ปป้ิง แหล่งทานอาหาร และความบนัเทิงต่างๆ อาทิ Walt Disney Grand 

Theatre โรงละครบรอดเวยแ์ห่งแรกของจีนท่ีเคยฉายเร่ือง Lion King ดา้นโซน Wishing Star Park ก็จะ

เป็นสวนพฤกษชาติสวยงามขนาด 40 เอเคอร์ มีทางเดินเลียบทะเลสาบท่ีส่องไฟกะพริบอยา่งเว่อร์วงั เหมาะกบั

คนรักธรรมชาติ สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

อาหารเที่ยงและอาหารคํา่อสิระตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกในการเที่ยวเคร่ืองเล่นของท่าน 

หมายเหตุ : ในกรณทีี่ตรงวนัหยุดช่วงเทศกาล เน่ืองจากจะมนีักท่องเที่ยวค่อนข้างมาก อาจทําให้ไม่สามารถ

ท่องเที่ยวหรือเล่นเคร่ืองเล่นได้ตามที่หวงัไว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงวนัเข้าชมดิสนีย์

แลนด์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งส้ิน  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พกัที่ HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว **** 



 

วนัที่ส่ี หาดไว่ทาน-ถนนนานกงิ-ตกึ STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ถนนเทียนจ่ือฝางสนามบินเซ่ียง

ไฮ้ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยูบ่นฝ่ังตะวนัตกของแม่นํ้ าหวงผูมี่ความยาวจากเหนือจรดใตถึ้ง 4 กิโลเมตร

เป็นเขตสถาปัตยกรรมท่ีไดช่ื้อว่า “พิพิธภณัฑ์ส่ิงก่อสร้างหม่ืนปีแห่งชาติจีน” ถือเป็นสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่น
ของนครเซ่ียงไฮ ้  

 
 จากนั้นนําท่านชอ้ปป้ิงยา่น ถนนนานกิง ศูนยก์ลางสาํหรับการชอ้ปป้ิงท่ีคึกคักมากท่ีสุดของนครเช่ียงไอ ้

รวมทั้งหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ช่ือดงักว่า 10 หา้ง 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...เส่ียวหลงเปา 
บ่าย  นาํท่านสู่ ตกึ STARBUCKS สาขาใหม่ท่ีนครเซ่ียงไฮ ้มาพร้อมกบัความยิง่ใหญ่อลงัการ ครองตาํแหน่งสตาร์

บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ซ่ึงไดท้าํการเปิดตวัไปเม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2560  มีเน้ือท่ีใหญ่โตถึง 2,787 
ตารางเมตร ดา้นบนของร้านตกแต่งดว้ยแผน่ไมรู้ปหกเหล่ียมซ่ึงเป็นงานแฮนดเ์มดจาํนวน 10,000 แผ่น และ
ท่ีตั้งตระหง่านอยู่กลางร้านคือถงัคัว่กาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตนั สูงเท่าตึก 2 ชั้น ประดบัประดาดว้ยแผ่น
ตราประทบัแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผน่ ซ่ึงบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของสตาร์บคัส์ กาแฟท่ีคัว่
ในถงัทองเหลืองน้ีจะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลืองด้านบน ซ่ึงจะทาํให้เกิดเสียงราวกบัเสียงดนตรี มี
เคาน์เตอร์ท่ียาวท่ีสุด ซ่ึงมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตาํแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บคัส์ท่ีมีความยาวท่ีสุด
ในโลก มีเคร่ืองด่ืมหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั้งเคร่ืองด่ืมท่ีมีเฉพาะสาขาน้ีเพียงแห่งเดียว  



 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นนาํท่านชม ย่านศิลปะถนนเทยีนจ่ือฝาง เป็นเขตอยูอ่าศยัของชาวบา้นในยคุ ค.ศ.1920–1930 ประกอบ
ไปดว้ยบา้นทรงยโุรปสลบักบับา้นแบบจีน ถนนแห่งน้ีเร่ิมมีช่ือเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจดัแสดงผล
งานศิลปะจากศิลปินแบบติดดิน หรือท่ีปัจจุบนัเรียกว่า “แนวสตรีท” ภายในเต็มไปดว้ยคาเฟ่ และร้านขาย
ของท่ีระลึก และงานแสดงของศิลปินทั้งในและต่างประเทศ 

อาหารคํา่อสิระตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน 
  ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเซ่ียงไฮ้ 

21.15 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE  เที่ยวบินที่ CZ8319  
     (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
 

วนัที่ห้า  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ 

00.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ...........  

********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ********   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ้ ามนัข้ึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีนํ้ ามนัเพ่ิม

ตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นีเ้ช็คภาษีนํา้มนั ณ วนัที่ 18 ต.ค. 62 เป็นเงิน 1,500 บาท 
3. ค่าวซ่ีาจนี ปกต ิ4 วนัทําการ ราคา 1,650 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 **กรณียื่นด่วน 2 วันทาํการ ชาํระค่าส่วนต่างเพ่ิม 1,125 บาท (ชาํระพร้อมค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   

4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. นํ้าหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวข้ึนเคร่ืองได้ 1 ช้ิน ต่อท่าน นํ้ าหนักตอ้งไม่เกิน 5 

กิโลกรัม, ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ ้มครองผูเ้อา

ประกนัท่ีมีอายุตั้ งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกว่า 70 ปี ข้ึนไป 
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมี
การตกลงไวก้ับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อตัราเบีย้ประกนัเร่ิมต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กบัระยะเวลา
การเดินทาง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจ
ของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, 
การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็อายุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ายเพิม่ 

ราคา 
ไม่รวมตั๋ว 

วนัที่ 6-10 ธันวาคม 2562 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 

วนัที่ 27-31 ธันวาคม 2562 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 

วนัที่ 10-14 มกราคม 2563 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 

วนัที่ 7-11 กุมภาพนัธ์ 2563 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 

วนัที่ 14-18 กุมภาพนัธ์ 2563 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 

วนัที่ 21-25 กุมภาพนัธ์ 2563 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 

วนัที่ 1-5 มีนาคม 2563 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 

วนัที่ 15-19 มีนาคม 2563 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 

วนัที่ 22-26 มีนาคม 2563 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 



 

8.  ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!! ต 

อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

1.  ค่าทําหนังสือเดินทางทุกประเภท 

2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 

3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 120 หยวนต่อคน (เด็กชําระทิปเท่ากบัผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเกบ็ค่าทิปเพิม่ 40 หยวน / ท่าน / ทริป 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม VAT 7 % และหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ต้องการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้อง จะตอ้งบวกค่า

ภาษีมูลค่าเพ่ิม และหัก ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวน

สิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่าวซ่ีาจนีสําหรับชาวต่างชาต ิ

เง่ือนไขการทําการจอง และชําระเงิน 

1. ในการจองคร้ังแรก ชาํระมดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากทาํการจอง) พร้อมส่งสําเนา

หนังสือเดินทาง ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 

2. ส่งหนังสือเดินทางตวัจริง, พร้อมรูปถ่าย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสารที่ให้

กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วนั **กรณียืน่ด่วน 2 วนัทําการ ชําระค่าส่วนต่างเพิ่ม 

1,125 บาท  (อตัราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)  

3. ชําระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   

การยกเลกิการเดินทาง 

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 

    แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เกบ็ค้าใช้จ่ายทั้งหมด 

• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณาเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าห้อง 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   ท่าน

สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Extra 

Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะทัวร์ครบ 9 ท่านออกเดินทาง มหีัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ ขนาดของกรุ๊ปไซค์ จาํนวนผู้เดินทาง

อาจมกีารปรับเพิม่ขึน้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพ่ือให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน และ

เหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั                                                                                        

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, 

ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 



 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ

จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย 

และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ

จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋ว

เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง

แลว้ 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัราค่าบ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะ

ไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

เอกสารในการทําวซ่ีาจนีสําหรับหนังสือเดินทางไทย  

1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มกีาร ชํารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้าเกดิการชํารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการ

ขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจาํนวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น!!  

ข้อห้าม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง แขนกุด 

ซีทรู ลูกไม ้สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยนิูฟอร์มชุดทาํงาน ชุดนกัเรียน นักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดาํ หรือกรอบแว่นสีดาํ, 

หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เข็มกลดั เป็นตน้  

รูปตอ้งเห็นค้ิว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 

รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร์  

รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  

**ท่านท่ีประสงค์ใชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตน้สงักดัจดัมาพร้อมกบัการส่งหนงัสือ

เดินทาง  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง)  

5. กรณเีด็กอายุตํา่กว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิม่เตมิ จากข้อ 1-3 ดังนี ้

  เดนิทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. สาํเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอายุตํา่กว่า 6 ปี ต้องใช้สูตบิัตร (ใบเกดิ) ตวัจริง 

  2. สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

  3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

  เดินทางพร้อมญาต ิ  



 

1. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอายุตํา่กว่า 6 ปี ต้องใช้สูตบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจริง 

2. สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาํท่ีเขตหรืออาํเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทางที่ช่ือเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิม่เตมิ จากข้อ 1-3 ดังนี ้

1. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  

2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 

3. สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท 

3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น 

4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วีซ่าท่ีศูนยย์ืน่วีซ่าจีนในวนัยืน่วีซ่า 

7.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาต ิใช้เอกสารเพิม่เตมิ จากข้อ 1-3 ดังนี ้

1. ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายกุารทาํงานแลว้ไม่ตํ่ากว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ได้ทํางานใน

ประเทศไทย ผู้เดนิทางต้องไปดําเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจนีด้วยตนเอง 

2. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์

3. สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท 

4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาหนงัสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณทีี่ทางบริษัทฯ สามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
• หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,210 บาท 

• หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) 

ประเทศที่ไม่สามารถขอวซ่ีาจนีแบบด่วนได้   

ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปท่ีเข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก 

เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ เนเธอแลนด ์

โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู ้

เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตอ้งทาํเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทาํการยืน่วีซ่า 

9. เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่ง นอ้ย 10 

วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดทําความเข้าใจ ศูนยย์ื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของ

สถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่านจะต้อง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วีซ่า 

/ ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีน

อยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

  

       ** ก่อนทําการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เน่ืองจากทาง

บริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก ** 

 

 

 



 

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!  เพ่ือประกอบการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจนี 

**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   

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

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    

  ไม่ได้จดทะเบยีน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส

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

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    

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

..........รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้าน.........................................มือถือ.................................. 

ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  

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

.......................................................... รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้าน........................................ 

ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 

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

ที่อยู่สถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา ปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)......................................................................... 

.......................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร............................ 

(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

กรณปัีจจุบันท่าน เกษียณแล้ว ต้องกรอกที่อยู่สถานที่ทํางานล่าสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

....................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................. 

(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจนีหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทางเข้าประเทศจนีแล้ว   

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

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

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

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์  

 

สําหรับคนโสดขอให้ระบุช่ือบิดา-มารดา / สําหรับท่านที่สมรสแล้วให้ระบุช่ือสามี หรือ ภรรยา เท่าน้ัน!! (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

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

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

หมายเหตุ ** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งน้ี

เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด      
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