
  

  

รหสัโปรแกรม : 14853  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้( TG664 1035 – 1550 ) – เมือง
หังโจว – รับประทำนอำหำรริมแม่น  ำ  

- -  
LANDISON PLAZA HSD 
HOTE (5 ดำว) เทียบเท่ำ 

2 เมืองถนุชี – เมืองโบรำณถุนชี    
CROWNE PLAZA HOTEL 

(4 ดำว) เทียบเท่ำ 

3 
หมู่บ้ำนโบรำณหงชุน – ภูเขำหวงซำน – จุดชมวิว ซือสิ นฟง 
– จุดชมวิวต่ำงเขำหวงซำน 

   
HUANG SAHN BEIHAI 

HOTEL (4 ดำว) เทียบเท่ำ 

4 
ยอดเขำกวนหมิงติ่ง – จุดหินบิน – หุบเขำซีไห่ –  
จุดชมทะเลเมฆ 

   
HUANG SAHN BEIHAI 

HOTEL (4 ดำว) เทียบเท่ำ 

5 
ลงจำกเขำหวงซำน – เมืองเซี่ยงไฮ้ – อุโมงค์เลเซอร์ – หำด
ไหว้ทำน – ถนนคนเดินนำนกิง 

   

REDISSON BLUE 
SHANGHAIPUDONG 

JINQIAO HOTEL (5 ดำว) 
เทียบเท่ำ 

6 วัดพระหยก – ตลำดเถำเป่ำ – กรุงเทพฯ ( TG663    -  



  

โปรแกรมทัวร์ 
วันที่แรก กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – เมืองหังโจว – รับประทำนอำหำรริมแม่น  ำ 
08.00 น. พร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ D 

สำยกำรบินไทย แอร์เวย์ ( TG ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัท คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก
แก่ท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5Y 
 

 
 
 
 
 
 
 
10.35 น.  ออกเดินทางสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบิน TG664 (บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

http://bit.ly/2NMk5Y


  

15.50 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร แล้วให้ท่านรับกระเป๋า จากนั้นน าท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศอันทันสมัยน าท่านเข้า
สู่ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้  

 น าท่านเดินทางสู่เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากท่ีสุดแห่ง
หนึ่ง เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจีน ซึ่งในอดีตมีค า
เปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า บนฟ้ามีสวรรค์บนดินมีซู เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร   
                     ที่พัก LANDISON PLAZA HSD HOTE ( 5 ดำว )  
วันที่สอง เมืองถุนชี – ชมเมืองโบรำณถุนชี    
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองถุนชี  ซึ่งเป็นเมืองเขาหวงซาน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

เท่ียวชม เมืองโบรำณถุนชี ชมถนนโบราณท่ีสร้าง
ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีอายุกว่า 800 ปี ซึ่งเป็นที่ตั ้ง
ของอุทยานหวงซานเป็นเมืองที่ยังคงรักษาลักษณะ
ของท่ีตั้งอาคารบ้านเรือนแบบเดิมไว้จนถึงปัจจุบัน 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
 ที่พัก CROWNE PLAZA HOTEL ( 5 ดำว )  
หมำยเหตุ กรุณำเตรียมกระเป๋ำสัมภำระทำงใบเล็ก ส ำหรับพักบนเขำหวงซำน 2 คืน พอถึง
จุดลงกระเช้ำที่บนเขำ จะมีเจ้ำหน้ำที่มำรับกระเป๋ำของท่ำนไปที่โรงแรม แตร่ะหว่ำงทำงจำกที่
พักไปขึ นกระเช้ำให้ลูกค้ำทุกท่ำนรับผิดชอบสัมภำระของท่ำนเอง 
 
 
 
 



  

วันที่สำม หมู่บ้ำนโบรำณหำงชุน – ภูเขำหวงซำน – จุดชมวิว ซือฉินฟง (SHIXINFENG) – และจุด
ต่ำงๆ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนโบรำณหวงชุน หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก 

ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี 2,000 ให้ท่านสัมผัสและซึมซับถึงความเป็นอยู่ของชาวจีน
โบราณท่ียังคงรักษาบ้านเรือน และวิถีชีวิตอันงดงามอิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัยอีกครั้ง 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน หลังจำกถ่ำยภำพเสร็จ ตำมเวลำที่เหมำะสม  
น าท่าน นั่งกระเช้ำไฟฟ้ำYUNGU สู่เขำหวงซำน ขึ้นสู่ยอดเขาในระดับความสูง 1,700 เมตร 
ระหว่างทางท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของขุนเขาท่ีปกคลุมด้วย ป่าสนเขียวขจี ถึงสถานี บนเขา 
อุทยานแห่งชาติเขาหวงซาน ได้รับคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ 
เมื่อปี ค.ศ.1990 เขาหวงซาน มียอดเขารวมท้ังหมดประมาณ 72 ลูก น้ าตกใหญ่ 2 แห่ง และล า
ธาร 24 สาย ความงดงามท่ีธรรมชาติเสกสรรขึ้นเป็น หวงซาน นั้นประกอบไปด้วย ต้นสนรูปร่าง
แปลกประหลาดสวยงาม ก้อนหิน รูปร่างแปลกตาตามจินตนาการ ทะเลเมฆท่ีลอยปกคลุมท่ัวเขา 
และน้ าพุร้อน สมกับส านวน “ไป 5 ภูกลับมา ไม่มองภูเขา ไปหวงซาน กลับมาไม่มองภู” ของสีวี
เสี่ยเค่อ นักเดินทางจีนสมัยราชวงศ์หมิงท่ีได้ไปสัมผัส  เมื่อเดินทางถึงยอดเขาแล้ว น าท่านเท่ียว
ชมบริเวณโดยรอบของอุทยาน ชมทะเลเมฆ ทะเลหิน และมวลหมู่ต้นสน อัธยาศัยให้ท่าน
ถ่ายภาพ ณ จุดชมวิว ซือฉินฟง(SHIXINFENG)   

 
 
 
 
 
 
ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
  ที่พัก HUANG SAHN BEIHAI HOTEL ( 4 ดำว )  
 
 



  

วันที่สี ่ ยอดเขำกวนหมิงติง่ – จุดหินบิน – หุบเขำซีไห่ – จุดชมวิวทะเลเมฆ 
 05.30 น. น าท่านออกเดินทางจากโรงแรม เพื่อไปรอถ่ายภาพ ณ จุดชมวิว ซือฉินฟง (SHIXINFENG) (เวลา

พระอาทิตย์ขึ้นจะอยู่ท่ีเวลา 6 - 7 โมง และขึ้นอยู่ท่ีสภาพอากาศ) 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเท่ียวชมทิวทัศน์อันสวยงามท่ี ยอดเขำกวง หมินติ่ง ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ าทะเล 
1,800 เมตรตั้งอยู่ระหว่าง เขาอวี้ผิงโหลว และเขตวิว
เหนือ เป็นยอดเขาท่ีมีความสูงรองจากเขาหวงซาน 
บนยอดเขาแห่งนี้มีความกว้างใหญ่มโหฬาร เหมาะ
เป็นท่ีชมพระอาทิตย์ขึ้น ชม ทะเลหมอก ทะเลเมฆ 
ชมทิวทัศน์ของเขำเหลียนฮัว(ดอกบัว) เขำเทียนตู้
(สวรรค์) และเขำหลง(มังกร) ชมเขำสิงโต ท่ีชิง   
เหลียงไถก้อนหินท่ียื่นออกจากภูเขาเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ีสวยงามท่ามกลางทะเลหมอก 
และหินรูปร่างแปลกตา เช่น ลิงมองทะเล ตือโป๊ยก่ายกินแตงโม ได้เวลาสมควรน าท่านโดยสาร
กระเช้าลงจากเขา (โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญของคนในพื้นท่ีพาไป)   

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน หลังจำกถ่ำยภำพเสร็จ ตำมเวลำที่เหมำะสม 
หลังรับประทานอาหารเช้า น าท่านเดินทางสู่ เขำหวงซำน อุทยานเขาหวงซาน ได้รับคัดเลือก
จากองค์กรยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ มียอดเขารวมท้ังหมดประมาณ 72 ลูก น้ าตก
ใหญ่ 2แห่ง และล าธาร 24สาย ความงดงามท่ีธรรมชาติเสกสรรขึ้นเป็นหวงซานนั้นประกอบด้วย 
ต้นสนรูปร่างแปลกประหลาดสวยงาม ก้อนหินรูปร่างแปลกตาตามจินตนาการ ทะเลเมฆท่ีลอย
ปกคลุมท่ังเขาและน้ าพุร้อน สมกับส านวน “ไป 5 ภูกลับมาไม่มองภูเขา ไปหวงซาน กลับมาไม่
มองภู “ อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงาม ของเขาหวงซานตามทิศทางขึ้นลงของแสงท่ี
เหมาะสม ตามอัธยาศัย 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
  ที่พัก HUANG SAHN BEIHAI HOTEL ( 4 ดำว ) หรือเทียบเท่ำ 
 
 



  

วันที่ห้ำ ลงจำกเขำหวงซำน –  เมืองเซี ยงไฮ้ – อุโมงค์เลเซอร์ – หำดไหวท้ำนถนนคนเดินนำนกิง – 
StarbucksReserve Roastery 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 ได้เวลาสมควรน าท่าน ลงจากเขาหวงซาน โดย นั่งกระเช้ำไฟฟ้ำYUNGU 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน หลังจำกถ่ำยภำพเสร็จ ตำมเวลำที่เหมำะสม  
 น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเซี ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ชม.)  

หลังจากนั้นน าท่าน ขึ นรถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ อุโมงค์ลอดแม่น้ าสายแรกในประเทศจีน
ระหว่างเส้นทางภายในอุโมงค์มีการตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่าง ๆ ให้ชมอย่างเพลิดเพลิน
ใจของสถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธิคบารอค รวมท้ังการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม
ตะวันออก-ตะวันตก 
น าท่านสู่หำดไหว้ทำน เขตเช่าของกลุ่มพ่อค้าชาวตะวันตก ท่ีเข้ามาท าการค้าและพัฒนาเมือง
เซี่ยงไฮ้ให้เจริญโดยสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นศิลปะแบบยุโรปอย่างงดงาม 
น าท่านเดินทางสู่ ถนนหนำนจิง หรือถนนคนเดิน แหล่งช้อป
ปิ้งท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ มีความยาว 5.5 ก.ม. เริ่ม
ตั้งแต่หาดไว่ทาน จนถึงวัดจิ้งอันซื่อ สองฝั่งถนนมีสินค้านานา
ชนิดให้ท่านได้เลือกสรรกว่า 800 ร้าน จ าหน่ายท้ังของกินของ 
ใช้ ของท่ีระลึก เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าท่ีน าแฟชั่น ปัจจุบั นถนนสายนี้เป็นถนนปิดไม่ให้รถวิ่ง
ผ่าน ถือเป็น แหล่งช้อปปิ้งและแหล่งท่องเท่ียวท่ีพลาดไม่ได้ของมหานครเซี่ยงไฮ้ จากนั้น น าท่าน
ชม ร้ำนกำแฟ Starbucks Reserve Roasteryสาขาใหม่ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขา
ทั่วไป 300 เท่า สาขา Reserve Roastery ที่เพิ่งเปิดให้บริการในเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ท่ี
ผ่านมามีไฮท์ไลท์นอกจากความยิ่งใหญ่อลังการแล้ว ยังมีบาร์จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 
88 ฟุต  ขึ้นแท่นเป็นสาขาที่มีบาร์จิบกาแฟยาวที่สุดในโลกของ Starbucks ลูกค้าสามารถมา
ชมการคั่วกาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่มต่างๆ กว่า 100 
เมนู รวมท้ังเครื่องดื่มท่ีมีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียวเท่านั้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
  ที่พัก REDISSON BLU SHANGHAIPUDONG JINQIAO HOTEL ( 5 ดำว ) หรือ

เทียบเท่ำ 



  

วันที่หก วัดหลงหวั – ตลำดเฉินหวังเมี่ยว – กรุงเทพฯ 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ โรงแรม 

จากนั้นน าท่านสู่ วัดหลงหัว วัดเก่ำแก่คู่เมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดท่ี ซุนกวน สร้างถวายเป็นพระกุศล
แก่พระมารดา ให้ท่านได้ไหว้พระขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง จากนั้นน าท่านชม หยก
จีน ของล้ าค่าของจีนท่ีขึ้นชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม 
สติปัญญา และความยุติธรรม รวมไปถึงลัทธิขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญา
ลักษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ ซึ่งหากใครได้
ครอบครองหยกจะพบความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ ารวย ความมีโชค รวมถึงท าให้อายุยืน
อีกด้วย 

เที่ยง     รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
น าท่านเดินทางสู่ตลำดเฉินหวังเมี่ยว เป็นศูนย์รวมสินค้าและอาหารพื้นเมืองท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์
ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคา
ถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

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

**************************************** 

อัตรำค่ำบริกำร 

 
วันที่เดินทำง 

 

อัตรำค่ำบริกำร 
ผู้ใหญ่ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
เด็กมีเตียงเสริม 
(เด็ก 2-11 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
เด็กไม่มีเตียง 
(เด็ก 2-11 ปี) 

พักเดี่ยว 
จ่ำยเพิ่ม 

08 - 13 ส.ค. 2562  47,900.- 45,900.- 43,900.- 11,000.- 

20 - 25 ก.ย. 2562 47,900.- 45,900.- 43,900.- 11,000.- 

22 - 27 ต.ค. 2562 49,900.- 47,900.- 45,900.- 11,000.- 
 



  

โรงแรมที่พัก พักโรงแรม 4-5 ดำว และดีทีสุ่ด  

❖รำยกำรทัวร์นี  ไม่รวมรวมทิปและคนขับรถ 20หยวน/วัน/คน // ไม่เข้ำร้ำนรัฐบำลจีน 
 

เงื่อนไข รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีจะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากท่ี
บริษัทฯ ได้รับการส ารองท่ีนั่งจากสายการบินและโรงแรมท่ีพักเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีท่ีไม่สามารถไป
เท่ียวตามสถานท่ีท่ีระบุในรายการ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบินทาง
บริษัทฯจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้นรายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยน แปลงได้ตามความเหมาะสม 

 



  

 
 
อัตรำค่ำบริกำรนี รวม  
 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเท่ียวบินตามรายการ  
 ค่าอาหาร-โรงแรมตามท่ีรายการก าหนด  
 ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน  
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ  
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  
 น้ าดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน   



  

อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม 
 ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม  กระเป๋าโหลดใต้เคร่ืองได้ท่านละ 1 ใบ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ   
 ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี)  
 ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ  

เงื่อนไขกำรจอง วำงเงินมัดจ ำท่ำนละ 15000 บำท โดยโอนเข้ำบัญชี  

 
เงื่อนไขยกเลิก  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน   คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 –29วัน   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทัวร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน   คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี  
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดในทุกกรณี 

**เอกสำรที่ใช้ยื่นวีซ่ำจีนค่ะ ส ำหรับผู้ใหญ่อำยุ 18 ปีขึ นไป เกิดที่ไทย** 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่าย 2นิ้ว 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!! ต้องเปิดหู ห้ำมใส่เครื่องประดับ ห้ำมสวมเสื อสีขำวถ่ำยรูป **ไม่

เอำรูปข้ำรำชกำรค่ะ  (ประกำศจำกสถำนทูติจีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59) 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาบัตรประชาชน 
 ใบกรอกข้อมูลด้านท้ายโปรแกรมค่ะ 

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

ไทยและมีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชีธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน 



  

กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติท่ีไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศ
จีนด้วยตนเอง 

ข้อมูลท่ีท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ จะใช้ส าหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบได้
ว่าข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ 
อย่างน้อย 5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรืออาจเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร ซึ่ง
เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งทางบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระชั้นชิด  

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

ท่องเท่ียว โดยไม่มีวีซ่า เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้
ถือเอกสารนั้นๆ 

 
 
 

กรุณำส่งเอกสำรยื่นวีซ่ำก่อนเดินทำง อย่ำงน้อย 7 วันท ำกำร 
อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน 2-3 วันจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มท่านละ 1200.- 
อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน 1 วันมีการยกเลิกระเบียบการยื่นขอวีซ่าด่วน 1 วัน ส าหรับบริษัททัวร์แล้ว / ถ้าท่านมีความ
ประสงค์จะยื่น วีซ่าด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปยื่นเอกสารและชี้แจงความ
จ าเป็นด้วยตนเอง แต่ดุลพินิจในการพิจารณาและการอนุมัติขึ้นอยู่กับสถานทูต 

 

 

 

 



  

ท่ำนที่ถือบัตร APEX 
ท่านท่ีถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข้า-ออกประเทศจีนเพื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีวีซ่า กับ
องค์กรฯ ท่ีออกบัตรนี้ให้กับท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของ
ผู้ถือเอกสารนี้ท่านท่ีถือบัตร 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 

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

ฯลฯ ไม่รับฝาก ไม่ถือแทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตรติดมากับ
เอกสาร หากมีการสูญหายทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี !!!! 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน 

**กรุณำระบุรำยละเอียดทั งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ชื่อ-นามสกุล(MISS./MRS./MR.)NAME.....................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส...................................................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน) 
......................................................................................................................................................................................
....................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน.......................................... 
ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา(กรณีเกษียนแล้วให้ลงชื่อและที่อยู่ที่ท ำงำนเก่ำแทน) 
...................................................................................................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน……………………………………………………………………………………………………………….......................................  

(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อทา่นได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันท่ี...................เดือน.........................ปี..................  ถึง วันท่ี................เดือน..........................ปี.......................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ............................................ 
เมื่อวันท่ี...................เดือน.........................ปี...................  ถึง วันท่ี................เดือน……...................ปี.......................... 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพันธ์  
1.(MISS./MRS./MR.NAME..............................................................................RELATION........................................... 
2.(MISS. /MRS./MR.)NAME...........................................................................RELATION........................................... 
หมำยเหต ุ
**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  
ทั้งนี้เพ่ือ ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
**   แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 


