
 

 

รหสัโปรแกรม : 14846  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ) – นครเซี่ยงไฮ้ – 
หอไข่มุก – อุโมงค์เลเซอร์ – หำดไหว้ทำน – ช้อปปิ้งถนน
นำนกิง  

-   

RADISSON BLU SHANGHAI 
PUDONG JINQIAO HOTEL 

(5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

2 
นครเซี่ยงไฮ้ – เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสำบซีหู – 
หมู่บ้ำนใบชำหลงจิ่ง – ถนนโบรำณเหอฝั่งเจีย 

   
NEW CENTURY GUANGDIAN 
HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

3 
วัดพระจี้กง – เมืองอู๋ซี – พระใหญ่หลินซำนต้ำฝอ –          
นครเซี่ยงไฮ้ 

   

RADISSON BLU SHANGHAI 
PUDONG JINQIAO HOTEL 

(5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

4 สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่ำเข้ำ)  -  

RADISSON BLU SHANGHAI 
PUDONG JINQIAO HOTEL 

(5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

5 วัดหลงหัว – ตลำดเฉินหวังเม่ียว – กรุงเทพฯ     



 

โปรแกรมทัวร์ 
วันแรก กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศสุวรรณภูมิ) – นครเซี่ยงไฮ้ – หอไข่มุก (ไม่ขึ้นชม) – อุโมงค์เลเซอร์ – หำดไว่ทำน 

– ช้อปปิ้งถนนนำนกิง  
07.00 น. คณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  เคาท์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการ

บินไทย โดยมีเจ้าหน้าท่ี บริษัท คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการ
เดินทางแก่ท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 

10.45 น.  บินลัดฟ้าสู่ นครเซี่ยงไฮ้  โดยเท่ียวบิน  TG664  บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเคร่ือง 
16.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้ว

ให้ท่านรับกระเป๋า จากนั้นน าท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศอันทันสมัยน าท่านเข้าสู่ตัว เมืองนครเซี่ยงไฮ้... 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หอไข่มุก (ไม่ขึ้นชม) ตั้งอยู่ในย่านผู่ตง 
หรือ เขตเมืองใหม่ของนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ทางด้านทิศ
ตะวันออกของแม่น้ าหวงผู่ เต็มไปด้วยตึกระฟ้า หอไข่มุกมี
ลักษณะเป็นไข่มุก 11 ลูก และ เสา 3 เสา ด้านบนเป็นรูปไข่มุก 
3 ลูก 3 ขนาดเรียงกันในแนวตั้ง อิสระถ่ายรูปด้านกับหอไข่มุก 
หลังจากนั้นน าท่าน ขึ้นรถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ อุโมงค์ลอด
แม่น้ าสายแรกในประเทศจีนระหว่างเส้นทางภายในอุโมงค์มีการตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่าง ๆ ให้ชม
อย่างเพลิดเพลินใจของสถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธิคบารอค รวมท้ังการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม
ตะวันออก-ตะวันตก น าท่านสู่หาดไหว้ทาน เขตเช่าของกลุ่มพ่อค้าชาวตะวันตก ท่ีเข้ามาท าการค้าและ
พัฒนาเมืองเซี่ยงไฮ้ให้เจริญโดยสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นศิลปะแบบยุโรปอย่างงดงาม 

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 2) 
จากนั้นน าท่าน ช้อปปิ้งถนนนำนกิง หรือ ถนนคนเดิน แหล่งช้อปปิ้งท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ มีความ
ยาว 5.5 ก.ม. เริ่มตั้งแต่หาดไว่ทาน จนถึงวัดจิ้งอันซื่อ สองฝั่งถนนมีสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกสรรกว่า 
800 ร้าน จ าหน่ายท้ังของกินของ ใช้ ของที่ระลึก เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าท่ีน าแฟชั่น ปัจจุบันถนนสายนี้เป็น
ถนนปิดไม่ให้รถวิ่งผ่าน ถือเป็น แหล่งช้อปปิ้งและแหล่งท่องเท่ียวท่ีพลาดไม่ได้ของมหานครเซี่ยงไฮ้  
 ที่พัก RADISSON BLU SHANGHAI PUDONG JINQIAO HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

วันที่สอง นครเซี่ยงไฮ้ – เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสำบซีห ู– หมู่บ้ำนใบชำหลงจิ่ง – ถนนโบรำณเหอฝั่งเจีย 
เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  (มื้อที่ 3) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั่วโมง) 
กลำงวัน   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 4) 

น าท่าน ล่องเรือทะเลสำบซีหู ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยภูเขา ทะเลสาบซีหู 
ประกอบไปด้วยสถานท่ีส าคัญมากกว่า  30 แห่ง และสถานท่ีชม
ทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดส าคัญได้แก่ หนึ่งภูเขา, สองทาง 
สามเกาะ ห้าทะเลสาบ และ สิบทิวทัศน์ ล่องเรือผ่านชม “สะพาน
ขาด” ซึ่งเป็นท่ีมาของต านานเรื่อง นำงพญำงูขำว และชมสถูปโคม



 

ไฟ 3 ดวง ซึ่ง สะท้อนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบซีหู
แห่งใหม่ จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้ำนใบชำหลงจ่ิง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกใบชาเขียวท่ีมีชื่อท่ีสุดของประเทศจีน ให้
ท่านได้ชิมชาเพื่อสุขภาพ จากนั้นน าท่านสู่ ถนนโบรำณเหอฝั่งเจีย ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมืองหังโจว เป็น
ถนนสายวัฒนธรรมท่ีสะท้อนให้เห็นประวัตศาสตร์ อันก่าแก่ของหังโจวไดอ้ย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 
เมตร กว้าง 120 เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปีก่อน ขณะท่ีเมืองหังโจวเป็นราชธานีอยู่นั้น 
ถนนเหอฝั่งเจียเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น ในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพ
ดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้ว บ้านเรือนท้ังสองข้างทางท่ีสร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุง
หลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าท่ัวไป 

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 5) 
 ที่พัก NEW CENTURY GUANGDIAN HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเทำ่ 

วันที่สำม วัดพระจ้ีกง – เมืองอู๋ซี – พระใหญ่หลินซำนต้ำฝอ – นครเซี่ยงไฮ้ 
เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มื้อที่ 6) 

น าท่านเดินทางสู่ วัดพระจ้ีกง หรือ วัดหลินอิ่งซิ่อ ตั้งอยู่บนภูเขาน่านผิงทางทิศใต้ของทะเลสาบซีหู แห่ง
เมืองหังโจว เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โจวถูกบูรณะซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ซ่ง เนื่องจากไฟไหม้ 
และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดหลินอิ่งซื่อในปัจจุบัน ซึ่งแปลว่า สะอาด บริสุทธิ์ ในสมัยราชวงศ์หมิง (1985) ได้
มีการบูรณะซ่อมแซมอีกครั้ง ภายในมีพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกร รูปปั้นพระจี้กง และมีหอระฆังท่ีบรรจุระฆัง
ทองแดงหนัก 40 ตัน ท่ีชาวญี่ปุ่นมอบให้ในปี 1986 วัดจี้กงมีระฆังดีท่ีได้รับยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสิบของดี
แห่งซีหู ระฆังเทพเก้ามังกรของวัดจะถูกเคาะวันละ 108 ครั้ง และทุกวันสิ้นปีจะมีนักท่องเท่ียวชาวญี่ปุ่นมา
ฟังเสียงระฆังเท่ียงคืนเพื่อต้อนรับปีใหม ่จากนั้นน าท่านเดินทางสู ่เมืองอู๋ซี  

กลำงวัน    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 7) 
 น าท่านนมัสกำร พระใหญ่หลินซำนต้ำฝอ ณ วัดหลินซำน (รวมรถ

เล็ก) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร  หนัก 700 ตัน 
เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ ลักษณะพระพักตร์สง่างาม  
หรือตามภาษาจีนเรียกว่า หลิงซานต้าฝอ จากนั้นเชิญท่านไหว้พระ
ขอพรตามอัธยาศัย , ชมศาลาฝานกง วัดหลินซาน  ตั้งอยู่ริม



 

ทะเลสาบไท่หูท่ีกว้างใหญ่ เชิงเขาหลิงซานท่ีสวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่อลังการ มีพื้นท่ีกว่า 7 
หมื่นตารางเมตร มีทางเดินเชื่อมระหว่างต าหนักกับอาคารต่างๆ บนหลังคาเป็นพระเจดีย์ 5 องค์ จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู ่นครเซี่ยงไฮ้ 

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 8) 
          พักที่ RADISSON BLU SHANGHAI PUDONG JINQIAO HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 
วันที่สี ่ สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่ำเข้ำ) 
เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  (มื้อที่ 9) 

น าท่านสนุกสุดเหวี่ยงเต็มวัน ณ ดินแดนแห่งควำมฝัน SHANGHAI DISNEYLAND เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ 
แห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งท่ี 6 ของดิสนีย์แลนด์ท่ัวโลกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์
แลนด์ มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์
แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งท่ี 
3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซา ใกล้กับแม่น้ าหวงผู่ และสนามบิน
ผู่ตง สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์
แลนด์ถึง 3 เท่าเลยล่ะ ใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบ
ท้ังสิ้นราว 5.5 พันล้านเหรียญ หรือราว 180,000 ล้านบาท สวน
สนุกแห่งนี้เป็นทรัพย์สินของดิสนีย์ร้อยละ 43 ท่ีเหลือเป็นของ ซั่งไห่ เสิ่นตี้ กรุ๊ป กิจการรัฐวิสาหกิจจีน 
รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ท่ีอัดฉีดเงินสนับสนุนเพื่อช่วยกันแสวงหาผลก าไรในอนาคต  ในสวนสนุกจะไฮไลต์ด้วย 
Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนีย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และมีท้ังหมด 6 ธีมพาร์คด้วยกันท้ัง 
Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove และ 
Fantasyland มีสารพัดเคร่ืองเล่นหวาดเสียว และแหล่งรวมความบันเทิงท่ีน่าสนใจ  ในส่วนของโรงแรมจะมี 
The Shanghai Disneyland Hotel เป็นโรงแรมท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะสมัยใหม่ท่ีมีกลิ่นอายของ
มนตร์ขลังดิสนีย์และอีกโรงแรมชื่อ Toy Story Hotel ตกแต่งด้วยของเล่นจากการ์ตูนดิสนีย์เรื่อง Toy 
Story ดูน่ารักไม่แพ้กันท่ี Disneytown ก็จะรวมแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งทานอาหาร และความบันเทิงต่างๆอาทิ 
Walt Disney Grand Theatre โรงละครบรอดเวย์แห่งแรกของจีนท่ีเคยฉายเรื่อง Lion King ด้านโซน 



 

Wishing Star Park ก็จะเป็นสวนพฤกษชาติสวยงามขนาด 40 เอเคอร์ มีทางเดินเลียบทะเลสาบท่ีส่องไฟ
กะพริบอย่างเว่อร์วัง เหมาะกับคนรักธรรมชาติ 

***อิสระอำหำรเที่ยงตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกในกำรเดินเล่นชิลล์ๆ และ เล่นเครื่องเล่น แต่ละจุด*** 
ค่ ำ    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 10) 

 พักที่ RADISSON BLU SHANGHAI PUDONG JINQIAO HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 
วันที่ห้ำ วัดหลงหวั – ตลำดเฉินหวังเมี่ยว –  กรุงเทพฯ  
เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มื้อที่ 11) 

จากนั้นน าท่านสู่ วัดหลงหัว วัดเก่ำแก่คู่เมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดท่ี ซุนกวน สร้างถวายเป็นพระกุศลแก่พระ
มารดา ให้ท่านได้ไหว้พระขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง จากนั้นน าท่านชม หยกจีน ของล้ าค่าของ
จีนท่ีขึ้นชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรม รวมไป
ถึงลัทธิขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญาลักษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความ
พอประมาณ และความกล้าหาญ ซึ่งหากใครได้ครอบครองหยกจะพบความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความ
ร่ ารวย ความมีโชค รวมถึงท าให้อายุยืนอีกด้วย 

กลำงวัน    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 12) 
  น าท่านเดินทางสู่ตลำดเฉินหวังเมี่ยว เป็นศูนย์รวมสินค้าและ

อาหารพื้นเมืองท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการ
ผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่าน
สินค้าราคาถูกท่ีมีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านได้
เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อกลับสู่ กรุงเทพฯ 
17.25 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ สำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG665 
21.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ....พร้อมความประทับใจในการเดินทาง  

รายการท่องเท่ียวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม 
ท้ังนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 



 

อัตรำค่ำบริกำร 

  
วันที่เดินทำง 

  

อัตรำค่ำบริกำร 
ผู้ใหญ่ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
เด็กมีเตียงเสริม 
(เด็ก 2-11 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
เด็กไม่มีเตียง 
(เด็ก 2-11 ปี) 

พักเดี่ยว 
จ่ำยเพิ่ม 

25 - 29 ก.ค. 2562 39,900.- 37,900.- 35,900.- 8,000- 

08 - 12 ส.ค. 2562  39,900.- 37,900.- 35,900.- 8,000- 

20 - 24 ก.ย. 2562 39,900.- 37,900.- 35,900.- 8,000- 

20 - 24 ต.ค. 2562 42,900.- 39,900.- 37,900.- 8,000- 

08 - 12 พ.ย. 2562 42,900.- 39,900.- 37,900.- 8,000- 

22 - 26 พ.ย. 2562 42,900.- 39,900.- 37,900.- 8,000- 

05 - 09 ธ.ค. 2562 42,900.- 39,900.- 37,900.- 8,000- 

28 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 42,900.- 39,900.- 37,900.- 8,000- 

29 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 42,900.- 39,900.- 37,900.- 8,000- 
 

โรงแรมที่พัก พักโรงแรม 5 ดำว ตลอดเส้นทำง  

❖รำยกำรทัวร์นี ้ ไม่รวมรวมทิป // ไมเ่ขำ้ร้ำนรัฐบำลจีน 
 
 
 
 
 



 

เงื่อนไข    รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีจะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่บริษัท
ฯ ได้รับการส ารองท่ีนั่งจากสายการบินและโรงแรมท่ีพักเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับเปลี่ยนราคา
ตั๋วเคร่ืองบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีท่ีไม่สามารถไปเท่ียวตามสถานท่ีท่ีระบุ
ในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  ทางบริษัทฯ จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 
 



 

 
 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม  
 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเท่ียวบินตามรายการ   
 ค่าอาหาร-โรงแรมตามท่ีรายการก าหนด  
 ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน  
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ  



 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  
 หัวหน้าทัวร์ไทยช านาญเส้นทาง 
 น้ าดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม  
 ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกิน 30 กิโลกรัม   
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ   
 ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี)  
 ทิปไกดท์้องถิ่น และ คนขบัรถ วันละ 20 หยวน / คน / วัน 
 ทิปหัวหน้ำทัวร์ไทย ตำมควำมพึงพอใจของท่ำน 

เงื่อนไขกำรจอง วำงเงินมัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเข้ำบัญชี  
   
เงื่อนไขยกเลิก  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน   คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทัวร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน  คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี  
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดในทุกกรณี 

เอกสำรกำรขอวีซ่ำจีน  
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่ำย 2นิ้ว 2ใบ พื้นหลงัขำวเท่ำนั้น!! ต้องเปิดหู ห้ำมใส่เครื่องประดับ ห้ำมสวมเสื้อสีขำวถ่ำยรูป                                      

**ไม่เอำรูปข้ำรำชกำรค่ะ**  (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันท่ี 30 พ.ย. 59) 
 ส าเนาบัตรประชาชน  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 ชื่อ – ท่ีอยู่สถานท่ีท างานของท่าน 
 ใบกรอกข้อมูลด้านท้ายโปรแกรม 



 

 เอกสารยื่นวีซ่าจีน (เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี) 
 ถ้าเดินทางกับพ่อ-แม่ หรือพ่อและแม ่

โปรดรับทรำบว่ำ  
ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตัว 
ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องเผื่อเวลาท าวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน 
กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย

และมีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชีธนาคารประเภทออม
ทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน 

กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติท่ีไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
ด้วยตนเอง 

ข้อมูลท่ีท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ จะใช้ส าหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่า
ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่าง
น้อย 5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรืออาจเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร ซึ่งเป็น
เอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งทางบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระชั้นชิด  

ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเท่ียวทิเบต ต้องใช้หนังสือเดินทางแบบปกติ 
ท่านท่ีถือบัตร APEX ต้องท าวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บัตร APEX แทนวีซ่าจีนได้ 
ท่านท่ีถือบัตร APEX หรือ ถือหนังสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าประเทศจีนเพื่อการท่องเท่ียว 

โดยไม่มีวีซ่า เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือเอกสารนั้นๆ 
 
 
 
 
 



 

กรุณำส่งเอกสำรยื่นวีซ่ำก่อนเดินทำง อย่ำงน้อย 7 วันท ำกำร 
อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน 2-3 วัน  จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มท่านละ 1200.- 
อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน 1 วัน  มีการยกเลิกระเบียบการย่ืนขอวีซ่าด่วน 1 วัน ส าหรับบริษัททัวร์แล้ว / ถ้าท่านมีความประสงค์
จะยื่น วีซ่าด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปยื่นเอกสารและชี้แจงความจ าเป็นด้วย
ตนเอง แต่ดุลพินิจในการพิจารณาและการอนุมัติขึ้นอยู่กับสถานทูต 

ท่ำนที่ถือบัตร APEX 
 ท่านท่ีถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข้า-ออกประเทศจีนเพื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีวีซ่า 
กับองค์กรฯ ท่ีออกบัตรนี้ให้กับท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้
ถือเอกสารนี้ท่านท่ีถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะหากสูญหายหมายถึงว่า 

1. สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง 
2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง 
3. หากบัตรสูญหาย ท่านอาจไม่ได้เดินทางต่อกับคณะทัวร์ และอาจต้องติดค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์  
4. หากบัตรสูญหาย ท่านต้องจ่ายค่าท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้อตั๋วเครื่องบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะท่ีท่านอยู่ต่อ เพื่อ

ท าเรื่องการออกบัตรใหม่ หรือขอท าวีซ่าใหม่ด้วยตนเอง 
5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ 

ไม่รับฝาก ไม่ถือแทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตรติดมากับเอกสาร หากมี
การสูญหายทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี้!!!!เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน 
**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

***กรณีผู้เดินทำงเกษียณอำยุกำรท ำงำนแล้ว โปรดระบุ ชื่อ-ที่อยู่ สถำนที่ท ำงำนเก่ำของท่ำน*** 
ชื่อ-นามสกุล (MISS./ MRS./ MR.)NAME..........................................................SURNAME............................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส............................................................................................................. 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 
............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน........................................ 
ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา(กรณีเกษียนแล้วให้ลงที่ท ำงำนเก่ำแทน) 
............................................................................................................................................................................................. 
ต าแหน่งงาน......................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน  / สถานศึกษา.......................................................................................................................................             
……………………………………………………………….รหัสไปรษณีย์ ........................................ โทร .............................................. 

(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อทา่นได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันท่ี.....................เดือน......................ปี.......................  ถึงวันท่ี..................เดือน........................ปี............................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ.................................................... 
เมื่อวันท่ี..................เดือน..........................ปี......................  ถึงวันท่ี...................เดือน.........................ปี............................. 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...................................................................RELATION................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME....................................................................RELATION.................................................. 
หมายเหตุ 
**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก    
      ภายหลัง ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


