
 

 

 

 

วันที่ กําหนดการ 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 ระดบั 4 ดาว 

3 สวนสนุกเซ่ียงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) 
 

 X X 
HOLIDAYINN EXPRESS 

HOTEL 
หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 

4 
หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตกึ STARBUCKS ที่
ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ถนนเทียนจ่ือฝาง 
สนามบนิเซ่ียงไฮ้ (CZ8319 : 21.15-00.55+1)  

  ✈  

5 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) X X X  

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จํานวน 120 หยวน/คนตลอดการเดนิทาง 



 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง เดือนพฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563  
วันแรก   กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ 

23.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 9 
บริเวณ ISLAND-U โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยอาํนวย
ความสะดวกให้กบัท่าน 

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

02.30 น. เหินฟ้าสู่ เมืองเซ่ียงไฮ้ โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINE  เที่ยวบนิที่ CZ8320  
   (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานผู่ตง มหานครเซ่ียงไฮ้ “ นครปารีสแห่งตะวนัออก ” ปัจจุบันเซ่ียงไฮเ้ป็น

ศูนยก์ลางอุตสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดของจีน แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเกา่
ก ัน้โดยแม่นํ้ าหวงผู่ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง นาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร   
  นาํท่านเดินทางสู่ โรงถ่ายภาพยนตร์เซ่ียงไฮ้ “Shanghai Film Park” โรงถ่ายภาพยนตร์ขนาดใหญ่

ท่ีหลายคนขนานนามว่าเป็น"ฮอลลีวูดเมืองจีน" ภายในมีการจาํลองฉากมากมายทั้ งแบบทันสมยัและ
แบบยอ้นยคุ มีภาพยนตร์และละครหลายร้อยเร่ืองใช้ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีถ่ายทําภาพยนตร์ดังๆ หลาย
เร่ืองเลย ใครเป็นแฟนหนงัจีนดูจากฉากต่างๆ น่าจะพอนึกเร่ืองออกอยู่ ท่ีแน่ๆ กต็้องมี เจ้าพ่อเซ่ียง
ไฮ ้แน่นอน  

 
 
 



 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…ไก่แดง  
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ M50 Creativity Space สาํหรับคนสายอาร์ทท่ีอยากหาแรงบนัดาลใจเพ่ิมเติม จาก

การรีโนเวทโกดงัเกา่จนเกดิยา่น Creative Space ท่ีช่ือว่า M50 Creativity Space ท่ีรวมบรรดาศิลปิน
ฝีมือเยีย่มกว่า 100 คนจากทั่วโลก มาเปิดโชว์แสดงผลงาน ขายของเก๋ๆ อีกทั้ งยงัมีคาเฟ่ บาร์และ
ร้านอาหาร มุมถ่ายรูปชิคๆ เยอะมากๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ห้าง HKRI TAIKOO HUI ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในห้างหลกัของคนเซ่ียงไฮ ้แบ

รนด์ดงัแทบจะทุกชนิดมารวมกนัอยู่ท่ีห้างแห่งน้ี สายช้อปพลาดไม่ได้แลว้ ของกนิกเ็ด็ดมาก เดิน
ห้างน้ีใชเ้วลาเดินทั้งวนัยงัไม่หมดเลย   
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พักที่ HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว **** 

วันที่สาม สวนสนุกเซ่ียงไฮ้ดสินีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านเขา้สู่ดินแดนแห่งความฝัน SHANGHAI DISNEYLAND เซ่ียงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ แห่งน้ีเป็น
สวนสนุกแห่งท่ี 6 ของดิสนียแ์ลนด์ทัว่โลก มีขนาดใหญ่อนัดับ 2 ของโลก รองจากดิสนียแ์ลนด์ใน
ออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนียแ์ลนด์แห่งท่ี 3 ในเอเชีย ตั้ งอยู่ในเขตฉวน
ซา ใกลก้บัแม่นํ้ าหวงผู่ และสนามบินผู่ตง สวนสนุกเซ่ียงไฮดิ้สนียแ์ลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกง
ดิสนียแ์ลนด์ถึง 3 เท่าเลยล่ะ ใชเ้วลาร่วม 5 ปีในการกอ่สร้าง โดยใชง้บทั้งส้ินราว 5.5 พนัลา้นเหรียญ 
หรือราว 180,000 ลา้นบาท สวนสนุกแห่งน้ีเป็นทรัพยสิ์นของดิสนียร้์อยละ 43 ท่ีเหลือเป็นของ ซั่ง
ไห่ เส่ินต้ี กรุ๊ป กจิการรัฐวิสาหกจิจีน รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ท่ีอดัฉีดเงินสนับสนุนเพ่ือช่วยกนั
แสวงหาผลกาํไรในอนาคต   ในสวนสนุกจะไฮไลต์ด้วย Enchanted Storybook Castle ปราสาท
ดิสนียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลก และมีทั้ งหมด 6 ธีมพาร์คด้วยกนั ทั้ ง Adventure Isle, Mickey Avenue, 
Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove และ Fantasyland มีสารพดัเคร่ืองเล่น
หวาดเสียว  และแหล่งรวมความบันเทิงท่ีน่าสนใจ  ในส่วนของโรงแรมจะมี The Shanghai 
Disneyland Hotel เป็นโรงแรมท่ีไดร้ับแรงบนัดาลใจจากศิลปะสมยัใหม่ท่ีมีกล่ินอายของมนตร์ขลงั 
ดิสนีย ์และอีกโรงแรมช่ือ Toy Story Hotel ตกแต่งดว้ยของเล่นจากการ์ตูนดิสนียเ์ร่ือง Toy Story ดู
น่ารักไม่แพก้นั ท่ี Disneytown กจ็ะรวมแหล่งช้อปป้ิง แหล่งทานอาหาร และความบันเทิงต่างๆ 
อาทิ Walt Disney Grand Theatre โรงละครบรอดเวยแ์ห่งแรกของจีนท่ีเคยฉายเร่ือง Lion King 
ด้านโซน Wishing Star Park กจ็ะเป็นสวนพฤกษชาติสวยงามขนาด 40 เอเคอร์ มีทางเดินเลียบ
ทะเลสาบท่ีส่องไฟกะพริบอยา่งเว่อร์วงั เหมาะกบัคนรักธรรมชาติ สมควรแกเ่วลา นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 
อาหารเที่ยงและอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการเที่ยวเคร่ืองเล่นของท่าน 
หมายเหตุ : ในกรณีที่ตรงวันหยุดช่วงเทศกาล เน่ืองจากจะมนัีกท่องเที่ยวค่อนข้างมาก  อาจทําให้ไม่
สามารถท่องเที่ยวหรือเล่นเคร่ืองเล่นได้ตามที่หวังไว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
วันเข้าชมดสินีย์แลนด์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งส้ิน  



 

 

 

  
  พักที่ HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว **** 

วันที่ส่ี หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก -ถนนเทียนจ่ือฝาง
สนามบนิเซ่ียงไฮ้ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยูบ่นฝ่ังตะวนัตกของแม่นํ้ าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 

กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมท่ีได้ช่ือว่า “พิพิธภณัฑ์ส่ิงกอ่สร้างหม่ืนปีแห่งชาติจีน” ถือเป็น
สญัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ ้   



 

 

 

 จากนั้นนาํท่านช้อปป้ิงย่าน ถนนนานกิง ศูนยก์ลางสําหรับการช้อปป้ิงท่ีคึกคักมากท่ีสุดของนคร
เช่ียงไอ ้รวมทั้งห้างสรรพสินคา้ใหญ่ช่ือดงักว่า 10 ห้าง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เส่ียวหลงเปา 
บ่าย  นําท่านสู่ ตึก STARBUCKS สาขาใหม่ท่ีนครเซ่ียงไฮ้ มาพร้อมกบัความยิ่งใหญ่อลังการ ครอง

ตาํแหน่งสตาร์บคัส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ซ่ึงได้ทําการเปิดตัวไปเม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2560  มี
เน้ือท่ีใหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไมรู้ปหกเหล่ียมซ่ึงเป็นงาน
แฮนด์เมดจาํนวน 10,000 แผ่น และท่ีตั้งตระหง่านอยู่กลางร้านคือถงัคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 
ตนั สูงเท่าตึก 2 ชั้น ประดบัประดาดว้ยแผ่นตราประทบัแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซ่ึงบอก
เล่าเร่ืองราวความเป็นมาของสตาร์บัคส์ กาแฟท่ีคั่วในถงัทองเหลืองน้ีจะถูกส่งผ่านไปตามท่อ
ทองเหลืองดา้นบน ซ่ึงจะทาํให้เกดิเสียงราวกบัเสียงดนตรี มีเคาน์เตอร์ท่ียาวท่ีสุด ซ่ึงมีความยาวถึง 
26.9 เมตร ครองตาํแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บคัส์ท่ีมีความยาวท่ีสุดในโลก มีเคร่ืองด่ืมหลากหลาย
มากกว่า 100 ชนิด รวมทั้งเคร่ืองด่ืมท่ีมีเฉพาะสาขาน้ีเพียงแห่งเดียว  

 
  จากนั้นนาํท่านชม ย่านศิลปะถนนเทียนจ่ือฝาง เป็นเขตอยูอ่าศยัของชาวบ้านในยุค ค.ศ.1920–1930 

ประกอบไปดว้ยบา้นทรงยโุรปสลบักบับา้นแบบจีน ถนนแห่งน้ีเร่ิมมีช่ือเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะ
การจดัแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินแบบติดดิน หรือท่ีปัจจุบันเรียกว่า “แนวสตรีท” ภายในเต็มไป
ดว้ยคาเฟ่ และร้านขายของท่ีระลึก และงานแสดงของศิลปินทั้งในและต่างประเทศ 
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน 

  ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ สนามบนิเซ่ียงไฮ้ 



 

 

 

21.15 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINE  เที่ยวบนิที่ CZ8319  
     (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

วันที่ห้า  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ 

00.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ...........     
********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ********   

     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา      
(*** กรุ๊ปออกเดนิทางได้ตั้งแต่  9 ท่านขึน้ไป ***) 

 

ทัวร์คุณธรรม เซ่ียงไฮ้...ขนมฝักบัว  
ดิสนีย์แลนด์ สุดชิค 3 ไฮไลท์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด 5 วนั 2 คืน (CZ) 

 

อัตราค่าบริการดงักล่าวรวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบนิชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ้ ามนัข้ึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษี

นํ้ ามนัเพ่ิมตามความเป็นจริง กอ่นการเดินทาง**ราคาทัวร์นีเ้ช็คภาษนํีา้มนั ณ วันที่ 18 ต.ค. 62 เป็นเงนิ 1,500 บาท 
3. ค่าวีซ่าจีน ปกต ิ4 วันทําการ ราคา 1,650 บาท (ผู้ถือหนังสือเดนิทางไทย) 

 **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพ่ิม 1,125 บาท (ช าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   
4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

กาํหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็อายุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ายเพิ่ม 

ราคา 
ไม่รวมตั๋ว 

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

วันที ่7-11 กมุภาพันธ์ 2563 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 

วันที ่14-18 กมุภาพันธ์ 2563 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 

วันที ่21-25 กมุภาพันธ์ 2563 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 

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

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

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



 

 

 

6. นํา้หนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ สมัภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน นํ้ าหนกัต้องไม่เกนิ 5 
กโิลกรัม, ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเกบ็ 

7. ค่าประกันอุบตัเิหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกนิ 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ ้มครอง
ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกว่า 70 ปี 
ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์ทั้ งน้ีย่อม
อยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานท่ีเก ีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ** *ทั้งนี้อัตราเบีย้ประกันเร่ิมต้นที่ 330 บาท 
ขึน้อยู่กับระยะเวลาการเดนิทาง 
การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก ีย่วข้อง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา , การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อํานาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท  การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การกอ่การร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน  (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ั 

8.  ค่าบริการดงักล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดนิทางที่เป็นชาวไทยเท่าน้ัน!!! ต 
อัตราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 
1.  ค่าทําหนังสือเดนิทางทุกประเภท 
2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขบัรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 120 หยวนต่อคน (เดก็ชําระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 40 หยวน / ท่าน / ทริป 
4. ค่าภาษมูีลค่าเพ่ิม VAT 7 % และหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้อง จะต้องบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และหัก ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกให้กบับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่าวีซ่าจีนสําหรับชาวต่างชาต ิ
เง่ือนไขการทําการจอง และชําระเงนิ 
1. ในการจองคร้ังแรก ชาํระมดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากทําการจอง) พร้อมส่ง

สําเนาหนังสือเดนิทาง ให้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดนิทางตวัจริง, พร้อมรูปถ่าย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสาร

ที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิ่ม 1,125 บาท  (อัตราดงักล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่าน้ัน)  

3. ชําระส่วนที่เหลือ กอ่นเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
การยกเลิกการเดนิทาง 
 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 30 วนั คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนักอ่นเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด 



 

 

 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง  บริษทัฯ จะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้ งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋ว
เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเกบ็ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกดิข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้
 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า    

ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจําท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจํา หรือค่าทัวร์ทั้ งหมด เน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดนิทาง 
 คณะทัวร์ครบ 9 ท่านออกเดนิทาง มหัีวหน้าทัวร์ไทยเดนิทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ปไซค์ จํานวนผู้
เดนิทางอาจมกีารปรับเพิ่มขึน้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกดิเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได  ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพ่ือให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอย่างราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั                                                                                        
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกดิจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ  ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกดิข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได  ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่น
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ินอัตราค่าบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษทั ฯ กอ่นทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 



 

 

 

 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดนิทางไทย  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดนิทางต้องไม่มกีาร ชํารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า -ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พื้นหลังสีขาวเท่าน้ัน!!  

ข้อห้าม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยนิูฟอร์มชุดทาํงาน ชุดนักเรียน นักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดํา  หรือ
กรอบแว่นสีดาํ, ห้ามสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิป๊ติดผม คาดผม เข็มกลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นค้ิว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน ห้ามผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดือน  
**ท่านท่ีประสงค์ใชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืน่วีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกดัจัดมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง  

4. เอกสารท่ีให้กรอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณีเดก็อายุตํา่กว่า 18 ปี เดนิทาง ใช้เอกสารเพิ่มเตมิ จากข้อ 1-3 ดงันี ้
  เดนิทางพร้อมพ่อแม่ / เดนิทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. สาํเนาสูติบตัร (ใบเกดิ) ทั้งนีก้รณีเดก็อายุตํา่กว่า 6 ปี ต้องใช้สูตบิตัร (ใบเกิด) ตวัจริง 
  2. สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
  3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
  เดนิทางพร้อมญาต ิ  

1. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกดิ) ทั้งนีก้รณีเดก็อายุตํา่กว่า 6 ปี ต้องใช้สูตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 
2. สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาํท่ีเขตหรืออาํเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดนิทางที่ช่ือเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิ่มเตมิ จากข้อ 1-3 ดงันี ้
1. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. สาํเนาบุ๊คแบงค์ อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูร้ับยืน่วีซ่าท่ีศูนยย์ืน่วีซ่าจีนในวนัยืน่วีซ่า 

7.  กรณีหนังสือเดนิทางชาวต่างชาต ิใช้เอกสารเพิ่มเตมิ จากข้อ 1-3 ดงันี ้



 

 

 

1. ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทย ตัวจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการทํางานแลว้ไม่ตํ่ากว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ได้
ทํางานในประเทศไทย ผู้เดนิทางต้องไปดาํเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 
3. สาํเนาบุ๊คแบงค์ อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 
ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษทัฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,210 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)  
ประเทศที่ไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยโุรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลต้า 
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดนิทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนด้วยตนเอง  เน่ืองจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตอ้งทาํเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry กอ่นทาํการยืน่วีซ่า 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้กอ่นยืน่วีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทัวร์ อย่าง 
นอ้ย 10 วนัทาํการ (กอ่นออกเดินทาง) 

10.  โปรดทําความเข้าใจ ศูนยย์ืน่วีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การทําวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า -ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย  ์

  
       ** ก่อนทาํการจองทวัร์ทกุคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทกุหน้า และทกุบรรทดั เน่ืองจาก

ทางบริษัทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!  เพ่ือประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 



 

 

 

**กรุณากรอกรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)    
........................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้าน.........................................มือถือ.................................. 
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน........................................ 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่).................................................................................. ........ 
ตาํแหน่งงาน.............................................................................................. ...................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา ปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร............................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
กรณีปัจจุบนัท่าน เกษียณแล้ว ต้องกรอกที่อยู่สถานที่ทํางานล่าสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน)  
ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี................. 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์  
สําหรับคนโสดขอให้ระบุช่ือบดิา-มารดา / สําหรับท่านทีส่มรสแล้วให้ระบุช่ือสาม ีหรือ ภรรยา เท่านั้น!! (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. บดิา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 
3. สาม ีหรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
หมายเหตุ ** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนีเ้พ่ือ

ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด      


