WONDERFUL CHINA
เซี่ยงไฮ้ - หังโจว
สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - ล่ องเรือแม่ นำ้ ซีหู
ราคาเริ่ มต้น

13,900.-

5 วัน 3 คืน
กำหนดเดินทำง : เมษำยน - มิถุนำยน 2563

บาท/ท่าน
ไฮไลท์
 Wonderfulpackage ชวนคุ ณ ท่ อ งแดนมั งกรกับทริ ป สุ ด คุ้ ม สั มผั สควำมเป็ นจี นแบบครบรส พบควำมยิ่ งใหญ่ ควำมเจริ ญ ของเมือ ง
เซี่ ยงไฮ้ ที่ ไม่ ว่ ำใครๆก็ ต้อ งไปสั มผัส
 ยลโฉมสถำนที่ท่องเที่ยวแห่ งใหม่ ของโลก ในปี 2016 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ สั มผัสเครื่องเล่ นที่ตนื่ ตำตื่นใจมำกมำย รวมทั้งโชว์ สุดอลังกำร ที่
ผสมผสมวัฒนธรรมท้ องถิ่นได้ อย่ ำงลงตัว
 เที่ ยวชมย่ ำนหำดไว่ ท ำน แหล่ ง สถำปั ตยกรรมที่ ไ ด้ ชื่อ ว่ ำ “พิพิธ ภัณ ฑ์ สิ่ งก่ อ สร้ ำ งหมื่ น ปี แห่ งชำติจี น ” ถื อ เป็ นสั ญลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น
ของนครเซี่ ย งไฮ้
 สั มผั สประสบกำรณ์ แปลกใหม่ กับ เทคโนโลยีที่ ลำ้ สมัย แบบสุ ดขั้ ว ที่ “อุ โมงค์ เ ลเซอร์ ใ ต้ นำ้ ” อุ โ มงค์ น้ำลอดที่ แรกของจี นที่ เ ต็ มไปด้ ว ย
แสงสี ตระกำรตำ
 เที่ยวเมืองหังโจว ล่ องเรือชมวิวทะเลสำบซีหู พร้ อมชมควำมงดงำมของเมืองที่ได้ ชื่อว่ ำสวรรค์ บนดิน หังโจว
 ชมย่ ำนแนวสตรีท “ศิลปะถนนเทียนจือ่ ฝำง” ที่เต็มไปด้ วยคำเฟ่ และร้ ำนขำยของที่ระลึก และงำนแสดงของศิลปิ นทั้งในและต่ ำงประเทศ


1

วันแรก สนำมบินสุ วรรณภูมิ
23.00 น.

พร้ อมกันทีท่ ่ ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้ น 4 ประตู 10 เคำน์ เตอร์ U
สำยกำรบิน แอร์ ไชน่ ำ พบเจ้ ำหน้ ำที่ คอยให้ กำรต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวกก่ อนขึน้ เครื่อง

วันทีส่ อง

สนำมบินสุ วรรณภูมิ - เซี่ยงไฮ้ -หมู่บ้ำนนำ้ โบรำณเยีย่ เหอ (ล่องเรือ)-ร้ ำนยำงพำรำ-หังโจว
-HANGZHOU OUTLET

02.25 น.
07.25 น.

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

(-/L/D)

เหินฟ้ำสู่ มหำนครเซี่ยงไฮ้ โดยสำยกำรบิน แอร์ ไชน่ ำ เที่ยวบินที่ CA806 (มีอาหารบริ การบนเครื่ อง)
ถึงสนำมบินนำนำชำติผ่ ตู ง เซี่ยงไฮ้ ....เซี่ยงไฮ้ หรือ ช่ ำงไห่ เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ตั้งอยูบ่ ริ เวณปากแม่น้ าแยงซี เกียง เป็ นเขตการปกครองระดับเขตการปกครองพิเศษแบบ
เทศบาลนคร ซึ่ งมีสถานะเทียบเท่ากับมณฑล มีท่าเรื อที่มีจานวนเรื อคับคัง่ ที่สุดในโลกตามมาด้วย
สิ งคโปร์ และร็ อตเตอร์ ดมั เซี่ ยงไฮ้ในอดีตเป็ นแค่หมู่บา้ นชาวประมง แต่ในปั จจุบนั เซี่ ยงไฮ้กลายเป็ น
เมืองที่มีคนอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่นมากที่สุดในจีน เต็มไปด้วยร้านค้า สิ่ งก่อสร้าง ถนนเต็มไปด้วย
รถจักรยานและผูค้ น สิ่ งที่จะเห็นเยอะมากในเมืองนี้ หรื อจะเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ เห็นจะเป็ นต้นเม
เปิ ลที่มีอายุเกือบร้อยปี ซึ่ งปลูกโดยในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดครองเซี่ ยงไฮ้ ผ่ำนกำรตรวจคนเข้ ำเมือง
จากนั้นนาท่านชม เมืองโบรำณเยีย่ ะเหอ เรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่าเขตประวัติศาสตร์ เยีย่ ะเหอ ตั้งอยูท่ ี่เมืองเจีย
ซิ ง มีพ้นื ที่ 9 ตารางเมตร ในถนนเต็มไปด้วยลาธารเส้นเล็กๆ บ้านเรื อนแบบรัชวงศ์ชิง จากนั้นนาท่าน
แวะ ร้ ำนสิ นค้ ำยำงพำรำ ให้ท่านได้ชมผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากยางพารา อาทิเช่น หมอน ที่นอน เป็ นต้น
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋ อเจียง ซึ่ งมีความมัง่ คัง่ มากที่สุดแห่งหนึ่ง
เป็ นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่ งในอดีตมีคา
เปรี ยบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ ามีสวรรค์ บนดินมี ซู (โจว) หัง(โจว)”
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั งดงามสองฟากถนน นาท่านสู่ HANGZHOU OUTLET สถานที่ชอ้ ปปิ้ งสุ ด
ฮิตของชาวหังโจว ที่เต็มไปด้วยสิ นค้าเสื้ อผ้า แฟชัน่ กระเป๋ า รองเท้า และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่าน
เลือกช้อปปิ้ งสิ นค้าตามอัธยาศัย
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
ทีพ
่ กั LIANG AN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4*
\

2

วันทีส่ ำม

หังโจว - ล่ องเรือทะเลสำบซีหู - สวนใบชำหลงจิ่ง - ร้ ำนผ้ ำไหม - เซี่ยงไฮ้ - หำดไว่ทำน
- อุโมงค์ เลเซอร์ - ถนนศิลปะเถี่ยนจื๋อ

เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

(B/L/D)

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นพาทุกท่าน ล่ องทะเลสำบซีหู เนื่องมาจากตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของเมืองหังโจวทะเลสาบมี
ลักษณะใกล้เคียงกับวงรี มีเนื้ อที่ 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น้ าลึกเฉลี่ย 1.5
เมตร สามด้านถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและอีกหนึ่งด้านเป็ นเมืองรอบซีหู ประกอบไปด้วยสถานที่สาคัญ
มากกว่า 30 แห่งและสถานที่ชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดสาคัญก็ได้แก่ หนึ่งภูเขา สองทางสาม
เกาะ ห้าทะเลสาบ และสิ บทิวทัศน์ นาท่านล่องเรื อผ่านชม สะพานขาดซึ่ งเป็ นที่มาของตานานเรื่ อง
“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์ น้ าลึกตลอดจนชมธรรมชาติอนั งดงามสดชื่น
รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ที่ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนคริ นทร์ ” นาท่านเข้าชม
หมู่บ้ำนเหมยเจียอู (ไร่ ชำหลงจิ่ง) แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ข้ ึนชื่อของจีน ให้ท่านได้ชิมชาขึ้นชื่อ โดยกล่าว
กันว่า “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน” ชม โรงงำนผ้ำไหม ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากไหม ไม่
ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนาเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักร ชมการดึง
ใยไหมรังแฝดเพื่อมาทาไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้ อเป็ นทั้งของฝากและใช้เอง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร --- เมนูพิเศษ ไก่ ขอทาน+หมูตงโพ
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ นาท่านสู่ บริ เวณ หำดไว่ทำน ตั้งอยูบ่ นฝั่งตะวันตกของ
แม่น้ าหวงผูม่ ีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็ นเขตสถาปั ตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์
นานาชาติ” ถือเป็ นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็ นศูนย์กลางทางด้านการเงินการ
ธนาคารที่สาคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทนั เป็ นแหล่งรวมศิลปะสถาปั ตยกรรมที่
หลากหลาย เช่น สถาปั ตยกรรมแบบโรมัน โกธิ ค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรม
ตะวันออก-ตะวันตก เป็ นที่ต้ งั ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสานักงานใหญ่
จากนั้นนาท่านนัง่ รถไฟอุโมงเลเซอร์ ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ าหวังผู่ ซึ่ งเป็ นอุโมงค์สร้างลึกลงไปจากพื้น
แม่น้ า 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับตกแต่งด้วยไฟเลเซอร์ เป็ นรู ปต่างๆ จากนั้นนาท่านชม
ย่ำนศิลปะถนนเทียนจื่อฝำง เป็ นเขตอยูอ่ าศัยของชาวบ้านในยุค ค.ศ.1920-1930 ประกอบไปด้วยบ้าน
ทรงยุโรปสลับกับบ้านแบบจีน ถนนแห่งนี้เริ่ มมีชื่อเสี ยง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงาน
ศิลปะจากศิลปิ นแบบติดดิน หรื อที่ปัจจุบนั เรี ยกว่า “แนวสตรี ท” ภายในเต็มไปด้วยคาเฟ่ และร้านขาย
ของที่ระลึก และงานแสดงของศิลปิ นทั้งในและต่างประเทศ
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
ทีพ
่ กั SHANGHAI GRACE SELECT HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4*

3

วันทีส่ ี่

สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ (อิสระทั้งวัน)

(B/-/-)

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ดินแดนแห่งความฝัน SHANGHAI DISNEYLAND เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ สวน
แห่งนี้เป็ นสวนสนุกแห่งที่ 6 ของดิสนียแ์ ลนด์ทวั่ โลก มีขนาดใหญ่อนั ดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย ์
แลนด์ในออร์ แลนโด รัฐฟลอริ ดา สหรัฐฯ และเป็ นสวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยูใ่ น
เขตฉวนซา ใกล้กบั แม่น้ าหวงผู่ และสนามบินผูต่ ง สวนสนุกเซี่ ยงไฮ้ดิสนียแ์ ลนด์มีขนาดใหญ่กว่า
ฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์ถึง 3 เท่า ใช้เวลาร่ วม 5 ปี ในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งสิ้ นราว 5.5 พันล้านเหรี ยญ
หรื อราว 180,000 ล้านบาท สวนสนุกแห่งนี้ เป็ นทรัพย์สินของดิสนียร์ ้อยละ 43 ที่เหลือเป็ นของ ซัง่ ไห่
เสิ่ นตี้ กรุ๊ ป กิจการรัฐวิสาหกิจจีน รวมถึงภาคส่ วนต่างๆ ที่อดั ฉี ดเงินสนับสนุนเพื่อช่วยกันแสวงหาผล
กาไรในอนาคต ภายในสวนสนุกจะมีไฮไลต์ดว้ ย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนียท์ ี่
ใหญ่ที่สุดในโลก แบ่งออกเป็ นทั้งหมด 6 ธี มพาร์ คด้วยกัน คือ Adventure Isle, Mickey Avenue,
Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove และ Fantasyland มีสารพัดเครื่ องเล่น
หวาดเสี ยว และแหล่งรวมความบันเทิงที่น่าสนใจ สามารถเลือกเล่น เลือกชม และถ่ายรู ปไว้เป็ นที่
ระลึกได้ตามอัธยาศัย
**อิสระอำหำรกลำงวันและค่ำเพือ่ ให้ ท่ำนได้ สนุกเต็มอิม่ กับกำรเล่ นเครื่องเล่ น**
ทีพ
่ กั SHANGHAI GRACE SELECT HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4*

วันที่ห้ำ

ร้ ำนนวดฝ่ ำเท้ำ+ยำสมุนไพรจีน - ตลำดเฉินหวังเมี่ยว - ร้ ำนหยก - ถนนนำนกิง –
STARBUCK RESERVE ROASTERY - เซี่ยงไฮ้ - กรุ งเทพฯ

(B/L/D)

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นเข้าชม ร้ ำนสมุนไพรจีน และกำรนวดฝ่ ำเท้ำ พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน
ยาประจาบ้านที่มีชื่อเสี ยงและให้ท่านได้เลือกซื้ อตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งย่าน ตลำดเฉิง
หวังเมี่ยว หรื อที่เรี ยกกันว่า วัดเทพเจ้าประจาเมือง เคยตั้งอยูใ่ จกลางเมืองเก่า ซึ่ งได้กลายเป็ นศูนย์รวม
สิ นค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ ยงไฮ้ซ่ ึ งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและ
ปั จจุบนั ได้อย่างลงตัว ซึ่ งเป็ นย่านสิ นค้าราคาถูกที่มีชื่อ อีกย่านหนึ่งของนครเซี่ ยงไฮ้

เทีย่ ง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร --- เมนูพิเศษ เสี่ ยวหลงเปา
จากนั้นเยีย่ มชม ศู นย์ หยก อัญมณี ล้ าค่า เครื่ องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่ หลายเพราะเชื่อว่าใส่ แล้วจะ
ช่วยป้ องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้ อ กาไรหยก แหวนหยก หรื อผีเซี ยะสัตว์มงคลที่มีคุณภาพและ
มีชื่อเสี ยงของประเทศจีน นาท่านสู่ ถนนนำนกิง หรือ นำนจิงลู่ เป็ นถนนที่เก่าแก่ของเซี่ ยงไฮ้สร้างขึ้น
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่าเป็ น walking street หรื อ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พื้นถนนปู
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ด้วยหิ นอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝากฝั่งของนานจิงลู่ เป็ นที่ต้ งั ของร้านค้ามากมาย มีท้ งั
ร้านขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ภัตตาคารหรู ร้านจิวเวลรี่ ชื่อดัง ทั้งร้านที่เป็ นของ
คนจีนท้องถิ่น แล้วนาท่านเดินทางไปยัง Starbucks Reserve Roastery สำขำใหม่ ในเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่า
สาขาปกติ 300 เท่า สาหรับสาขา Reserve Roastery ที่เพิ่งเปิ ดให้บริ การในเซี่ ยงไฮ้ใหม่หมาดเมื่อวันที่ 6
ธ.ค.ที่ผา่ นมานี้ สาขานี้นอกจากความยิง่ ใหญ่อลังการแล้ว ยังมีบาร์ จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต
ขึ้นแท่นเป็ นสาขาที่มีบาร์ จิบกาแฟยาวที่สุดในโลกของ Starbucks ลูกค้าสามารถมาชมการคัว่ กาแฟสดๆ
สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรู ปแบบและเครื่ องดื่มต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทั้งเครื่ องดื่มที่มีเฉพาะ
สาขานี้แห่งเดียวเท่านั้น
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
**สมควรแก่ เวลำนำท่ ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน**
นำท่ ำนเหินฟ้ำสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบิน แอร์ ไชน่ ำ เที่ยวบินที่ CA805 (มีอาหารบริ การบนเครื่ อง)
เดินทำงถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภำพ
******************ขอบคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร******************
http://www.wonderfulpackage.com/

ข้ อควรทรำบ :
 ร้ ำนที่ระบุในโปรแกรมคือร้ ำนนวดฝ่ ำเท้ ำ+ผลิตภัณฑ์ บัวหิมะ,ศูนย์ ชำจีน,ผลิตภัณฑ์ ยำงพำรำและศูนย์ หยกซึ่ง
จำเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วยเพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ จงึ ต้ องเรียนให้ กบั นักท่ องเที่ยวทุกท่ ำนทรำบว่ ำทุกร้ ำน
จำเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ ำนแวะชมซึ่งจะใช้ เวลำร้ ำนละ 60 – 90 นำที ซื้อหรือไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ควำมพอใจของลูกค้ ำเป็ น
หลักไม่ มกี ำรบังคับใดๆ ทั้งสิ้น (หำกท่ ำนใดอยู่ในร้ ำนไม่ ถึงตำมเวลำที่ร้ำนกำหนด...และไม่ เข้ ำร่ วมกิจกรรมที่ทำงร้ ำนจัด
ไว้ ให้ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ ำใช้ จ่ำยเพิม่ ท่ ำนละ 400 หยวน/ท่ ำน/ร้ ำน
 สำหรับท่ ำนที่ต้องออกตัว๋ ภำยในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำยก่อนทำกำรออก
ตัว๋ เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่ นไฟล์ หรือเวลำบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ

กำหนดวันเดินทำง
กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ำน

เด็กอำยุต่ำกว่ ำ12ปี
มีเตียงและไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว
จ่ ำยเพิม่ ท่ำนละ

11-15 เมษำยน 2563
(วันสงกรำนต์ )

24,900

24,900

4,000

30 เมษำยน – 04 พฤษภำคม 2563

15,900

15,900

4,000

08-12 พฤษภำคม 2563

14,900

14,900

4,000
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15-19 พฤษภำคม 2563

14,900

14,900

4,000

22-26 พฤษภำคม 2563

13,900

13,900

4,000

12-16 มิถุนำยน 2563

13,900

13,900

4,000

19-23 มิถุนำยน 2563

13,900

13,900

4,000

้ าหร ับลูกค้าทีถ
“ราคานีส
่ อ
ื พาสปอร์ตไทยเท่านน”
ั้
่ จีน(แบบกรุป
**รวมค่าธรรมเนียมวีซา
๊ ) ท่านละ 1,500 บาท**

ราคาท ัวร์ขา้ งต้นย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ + ไกด์ทอ
้ งถิน
่ + ห ัวหน้าท ัวร์
ท่านละ 300 หยวน /ทริป/ต่อท่าน
** โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

กรณีคณะออกเดินทำงได้
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์ )
2. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์ )
3. คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตรำนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าน้ าหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ 20 กิโลกรัมเท่านั้น สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ท่านละ 1 ชิ้นน้ าหนักต้องไม่เกิน 7
กิโลกรัม
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องจองและซื้ อตัว๋
ล่วงหน้า)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตรำนีไ้ ม่ รวม
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
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ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด ส่ วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม กรณี ให้ส่งขึ้นห้องพัก
ค่ ำธรรมเนียมกำรยืน่ วีซ่ำเข้ ำประเทศจีน (แบบกรุ๊ ป) 1,500 บำท
ค่ ำทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถท่ ำนละ 300 หยวน / ลูกค้ ำ 1 ท่ ำน / ทริป

เงือ่ นไขกำรเดินทำง
กรุ ณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริ ษทั ฯ
และเมื่อท่านชาระเงินค่าจอง และหรื อ ค่าทัวร์แล้ว ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของบริ ษทั แล้ว
 ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั ท่านได้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
 ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่สามารถแก้ไขได้
 ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวตั ิ
อุบตั ิเหตุ และอื่น ๆ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางผูจ้ ดั หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหายความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติม
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรื อไม่ได้ใช้บริ การตามที่จองระบุเอาไว้หรื อก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ผูจ้ ดั ถือว่าผูท้ ่องเที่ยวสละ
สิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ได้ชาระไว้ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการ
ชาระแบบยืนยันการใช้บริ การแบบผูจ้ ดั เป็ นตัวแทนนายหน้า ผูจ้ ดั ได้ชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผใู ้ ห้บริ การในแต่ละแห่ง
แบบชาระเต็มมีเงื่อนไข
 กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ ผูจ้ ดั จะดาเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่
ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้น ๆ
 การประกันภัย ที่บริ ษทั ได้ทาไว้สาหรับความคุม้ ครองผูเ้ ดินทาง เป็ นการการประกันอุบตั ิเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว
เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุ ขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริ ษทั ได้ และทางบริ ษทั ถือ
ว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้ อประกันสุ ขภาพในระหว่างการเดินทาง
ได้ จากบริ ษทั ประกันทัว่ ไป)
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
 ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่น ๆ
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 กรณี ผเู ้ ดินทางไม่เดินทางตามรายการทัวร์ที่กาหนด อาจมีการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความจริ ง และกรณี ไม่ลงร้านสิ นค้า
พื้นเมืองของรัฐบาลตามรายการทัวร์ บริ ษทั ฯ เรี ยกเก็บเงินเพิ่มร้านละ 400 หยวน / ท่าน
กำรสำรองที่นั่งและชำระเงิน
 ยืนยันกำรสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสำเนำหนังสื อเดินทำง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 24 ชัว่ โมง นับจากเวลาที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
 ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 30,000 บาท
 ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่านละ 20,000 บาท
 จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 10,000 บาท
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง หรื อในกรณี ที่กรุ๊ ปคอนเฟิ ร์มออกเดินทาง อาจมีการเรี ยกเก็บ
เงินเร็ วกว่าที่กาหนด
 หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
 หลังจากสารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)
กำรยกเลิกและคืนค่ ำทัวร์ หลังจำกมีกำรจ่ ำยเงินมัดจำ
 แจ้งยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
 คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 แจ้งยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน
 หักเงินมัดจา 50 %
 แจ้งยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 - 16 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50 %
 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
 ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ
Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทา Refund ได้ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่า
Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) ทางสายการบินจะมีการเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จานวนเงินขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทันตามกาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ตอ้ งไม่อยู่
ในเงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่ องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้
ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น
 หากเป็ นกรุ๊ ปราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาแบบซื้ อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น เมื่อ
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ท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมดแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิกการเดินทาง หรื อ เลื่อนการ
เดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อม
คณะไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
ตัว๋ เครื่องบิน
 ในการเดินทางที่ใช้ตวั๋ กรุ๊ ป หรื อ ตัว๋ หมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทาง
กลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู ้
กาหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ฯ ได้ ดาเนินการออก
ตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น การยกเลิกตัว๋ เครื่ องบินทางสายการบิน
จะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จานวนเงินขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของแต่ละสายการบิน และหากท่านไม่แน่ใจ
ในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยัน ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถ ทา REFUND ได้หรื อไม่
ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
 ในการเดินทางที่ใช้ตวั๋ เครื่ องแบบตัว๋ เดี่ยว ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับตามวันเดินทางที่ระบุ หากต้องการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ หรื อเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของ
ตัว๋ เดี่ยว เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด หากต้องการเป็ นผูร้ ะบุที่นงั่ เอง ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการ
บินเรี ยกเก็บ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น การยกเลิกตัว๋ เครื่ องบินทางสายการบินจะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการ
ยกเลิกทุกครั้ง จานวนเงินขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของแต่ละสายการบิน และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณา
ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยัน ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถ ทา REFUND ได้หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์
ส่ วนที่เหลือ
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยก
เก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยูก่ บั การวางรู ปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่ม
เตียงเสริ มให้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิ ดใช้เครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากเป็ นประเทศที่อยูใ่ นแถบอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะเปิ ด
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
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 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเป๋ ำและสั มภำระเดินทำง
 น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตให้ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (สาหรับ
ผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน
ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 นิ้ว
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
เอกสำรประกอบกำรยืน่ วีซ่ำท่ องเที่ยวประเทศจีน
วีซ่าประเภทปกติ ใช้เวลาดาเนินการ 5-7 วันทาการ
 ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว
 หนังสื อเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชารุ ด มีหน้าว่าง
สาหรับติดหน้าวีซ่าและประทับตราเข้า-ออก อย่างน้อย 3 หน้าเต็ม หากมีหนังสื อ
เดินทางเล่มเก่าที่มีวซี ่าจีน ให้แนบมาด้วย
 รู ปถ่ายสี ขนาด 2นิ้ว 48x33 มม. จานวน 2 รู ป พื้นหลังสี ขาวห้ามใช้รูปถ่ายทาง
ราชการ (กรุณำอ่ ำนกฎกำรใช้ รูปสำหรับยืน่ วีซ่ำ หน้ ำทีส่ อง สำคัญมำก)
 หลักฐานส่วนตัว – สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน, สาเนาทะเบียนสมรส,
ใบหย่าหรื อใบมรณะบัตร (กรณี คสู่ มรสเสี ยชีวติ ), สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 กรณี เป็ นเด็ก อายุ 6-18 ปี ใช้ สู ตบิ ัตร (สำเนำ) และสาเนาบัตรประชาชนของบิดา
มารดา
อายุต่ากว่า 6 ปี ใช้ สู ตบิ ัตร (สำเนำ) และแปลเป็ นภำษำอังกฤษ โดย
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/ และสาเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา
 เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึ่ง ต้องทาหนังสื อยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จากอาเภอ
หรื อเขตที่ท่านอยู่
 กรณี ทางานเกี่ยวกับสื่ อต่างๆเช่น สถานีวทิ ยุ สถานีโทรทัศน์ สื่ อโฆษณาต่างๆ ท่านต้องเตรี ยมหนังสือรับรองการทางานโดยระบุ ชื่อ
ตาแหน่ง เงินเดือน และระบุเนื้อหาว่าท่านจะไปท่องเที่ยวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ สื่อหรื อโฆษณาต่างๆ โดย
ท่านจะทาตามกฎอย่างเคร่ งครัด เป็ นภาษาอังกฤษ
 กรณี เป็ นสาวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็ นสตรี ) ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางาน และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริ ง เท่านั้น
และอยูใ่ นประเทศจีนได้ไม่เกิน 7 วัน ท่านต้องไปโชว์ตวั ณ ศูนย์ยนื่ วีซ่าด้วยตนเอง
 กรณี เป็ น พระภิกษุ ไม่รับยืน่ วีซ่า
 ผูท้ ี่ประสงค์ใช้ หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือใช้ บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้ งทาทาวีซ่าจีน แต่ท่านจะต้องรับผิดชอบในการขอ
อนุญาตเข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง
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 บริ ษทั ฯ รับยืน่ วีซ่าให้ชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทยเท่านั้น (ลูกค้ ำต้ องโชว์ ตวั ทีส่ ถำนทูต) โดยคิดค่าบริ การเพิ่ม 500-800 บาท
เอกสารที่ตอ้ งใช้ยนื่ ดังนี้ สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 6 เดือน มีเงินขั้นต่า 50,000 บาท
 บริ ษทั ฯ ไม่ รับยืน่ วีซ่ำให้ หนังสือเดินทำงต่ ำงด้ ำว (เล่ มสีเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเองที่สถาน
ฑูต
 กรณียนื่ วีซ่ำด่ วน (ใช้เวลาดาเนินการ 2 วันทาการ) มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,125 บาท

กฎกำรใช้ รูปถ่ ำยสำหรับยืน่ ขอวีซ่ำประเทศจีน
ตามประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจาประเทศไทย ผูท้ ี่ยนื่ คาร้องขอวีซ่าจีนจะต้องใช้รูปทาการยืน่ คา
ร้อง 2 ใบ โดยรู ปที่ใช้จะต้องสอดคล้องตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

รู ปสี พื้นหลังสี ขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ขนาดของรู ปถ่าย:48มม.x 33มม.,ความกว้างส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม.,ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. ดังรู ปตัวอย่าง
รู ปถ่ายจะต้องบ่งบอกรู ปพรรณสันฐานของผูย้ นื่ คาร้องได้อย่างชัดเจน ขณะถ่ายภาพ ต้องหน้าตรง เปิ ดหู ไม่หลับตา ไม่อา้ ปาก
หรื อยิม้ เห็นฟัน ห้ามทาท่าทาง หรื อมีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้น ศีรษะเอียงซ้ายหรื อขวาได้ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 20 องศา และ แหงน
หน้าขึ้นลงได้ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 25 องศา
รู ปถ่ายต้องเห็นลักษณะหน้าตาได้อย่างชัดเจน โดยที่ศีรษะต้องอยูต่ รงกลางภาพ สามารถสวมแว่นตาได้ ยกเว้น แว่นตาที่มีกรอบ
หนา เลนส์สะท้อนแสง หรื อแว่นตากันแดด สามารถสวมเครื่ องประดับที่ศีรษะ ด้วยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น
ห้ามสวมใส่เครื่ องประดับ บริ เวณ คอ และ หู
รู ปถ่ายจะต้องไม่ข่นุ มัว ไม่ชารุ ด ไม่มีเงาหรื อแสงแทรกบดบังใบหน้า สี ของภาพต้องเป็ นสี ธรรมชาติ ไม่สว่าง หรื อมืดจนเกินไป
ต้องไม่มีจุดสี แดงในดวงตา และรู ปต้องไม่บิดเบี้ยว หรื อผิดปกติ
พื้นหลังต้องเป็ นสี ขาว และไม่มีขอบเท่านั้น
รู ปถ่ายจะต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสาหรับรู ปถ่ายเท่านั้น และจะต้องไม่มีสิ่งสกปรก หรื อรอยขีดข่วนใดๆทั้งสื้ น
ห้ามใส่เสื้ อสี ขาวถ่ายรู ป หรื อเสื้ อสี ที่กลืนกับฉากพื้นหลัง ห้ามใส่ชุดข้าราชการ ชุดนักเรี ยน

สาหรับกฎของรู ปถ่ายที่ใช้ในการยืน่ คาร้องขอวีซ่าจีนนี้ จะมีผลบังคับใช้ต้งั แต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ตัวอย่างรู ปถ่ายที่ถูกต้องกรุ ณากด
ที่นี่ ทางศูนย์วซี ่าจีนประจากรุ งเทพฯ จะต้องเรี ยนผูย้ นื่ คาร้องขอวีซ่าจีนให้ทราบว่า หากถูกปฏิเสธในการอนุมตั ิวซี ่า เนื่องจากสาเหตุรูป
ถ่ายไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กล่าวไว้ขา้ งต้น ผูย้ นื่ คาร้องจะเป็ นฝ่ ายรับผิดชอบความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผูเ้ ดียว
หมำยเหตุ



ผูย้ นื่ ขอวีซ่าต้องให้ขอ้ มูลเท็จจริ งกับสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ) การบิดเบือนข้อมูลประการใดก็ตาม อาจ
ถูกระงับการออกวีซ่า และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คา
ร้องใหม่ ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งสถานฑูตได้พิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านต้อง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริ ยาย และจะถูกหักเงินตามเงื่อนไขการยกเลิกด้านบน
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แผนกวีซ่ำไม่ รับยืน่ วีซ่ำประเภทอืน่ นอกจำกเข้ ำออก 1 ครั้ง เท่ ำนั้น ยกเว้ นกรณีที่ลูกค้ ำมีทริปเดินทำงต่ อกับทำง
บริษทั ฯจึงจะทำกำรยืน่ วีซ่ำประเภทอืน่ ให้

โปรดทำควำมเข้ ำใจว่ ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ ำงจัดระเบียบกำรยืน่ วีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิม่ เติมหรือ
เปลีย่ นระเบียบกำรยืน่ เอกสำร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถำนทูต ซึ่งบำงครั้งบริษทั ทัวร์ ไม่ ทรำบล่ วงหน้ ำ
สถานทูตจะรั บพิจารณาเฉพาะท่ านที่ มีเอกสารพร้ อม และมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ ยวยังประเทศที่ ระบุเท่ านั้น
การปฏิ เสธวีซ่า อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ ในการยื่นขอวีซ่าท่ องเที่ ยว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคื นเงิน
หนังสื อเดินทำงต่ ำงชำติ
 หนังสื อเดินทางต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 1,750 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน/อเมริ กนั ) พาสปอร์ต+รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป+รายละเอียดที่
อยู่ +ใบอนุญาตทางาน (ถ้ามี)
 ผูถ้ ือหนังสื อเดินทางต่างด้าวจะต้องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองก่อนการส่ งเอกสารยื่นวีซ่า
 หนังสื อเดินทางไต้หวัน (กรอกเอกสารเป็ นภาษาจีน) รายละเอียดที่อยู+่ ใบอนุญาตทางาน
 หนังสื อเดินทางอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
สถำนทูตจีนไม่ รับยื่นวีซ่ำ ในกรณี ดังนี้
 ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
 รู ปถ่ายอายุเกิน 6 เดือน หรื อเป็ นรู ปที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้ถ่ายจากร้าน ยืนเอียง
หมำยเหตุ ตั้งแต่ วันที่ 25 กันยำยน 2558 เป็ นต้ นไป ทำงสถำนทุตจีน ได้ มกี ำรปรับเปลีย่ นระบบกำรยืน่ วีซ่ำโดยสำมำรถยื่น
เอกสำรขอวีซ่ำผ่ ำนตัวแทน Chiness Visa Application Service Center และได้ มกี ำรปรับเปลีย่ น ค่ ำวีซ่ำและค่ ำบริกำร ทั้งนี้
สำมำรถดูข้อมุลเพิม่ เติมได้ ที่ http://www.visaforchina.org/BKK_TH/
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ข้ อมูลและรำยละเอียดสำหรับกำรยืน่ ขอวีซ่ำประเทศจีน
** กรุณำกรอกข้ อมูลทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ในกำรขอวีซ่ำ **
กรุ ณำกรอกด้ วยภำษำอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่ )
ชื่อ-นำมสกุล (สะกดตรงกับหนังสื อเดินทาง)
MR./MRS./MS./MSTR.) ..........................................................................................................................................................
สถำนะภำพ

□ โสด □ แต่ งงำนจดทะเบียนสมรส □ แต่ งงำนไม่ ได้ จดทะเบียนสมรส □ หม้ ำย

□ หย่ ำ

ระบุชื่อบิดา.................................................................................. ชื่อมารดา...............................................................................
ระบุชื่อคู่สมรส ..........................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำนENG........................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์ บ้ำน......................................................มือถือ........................................................
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่ อได้ ENG (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน)....................................................................................................
รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์ โทรศัพท์ .............................................. เบอร์ มอื ถือ.....................................................
ชื่อสถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ ENG........................................................................ตำแหน่ งงำน.............................................
ที่อยู่สถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ ENG......................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์ ................................................................
(กรุ ณำแจ้ งเบอร์ ที่สำมำรถติดต่ อได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ ำน)
ใครเป็ นผู้ออกค่ ำใช้ จ่ำยในกำรเดินทำงให้ ท่ำน
□ ออกค่าใช้จ่ายเอง

□ ผูป้ กครองออกค่าใช้จ่ายให้

ท่ ำนมีประกันสุ ขภำพครอบคลุมในกำรไปจีนหรือไม่ □ มี

□ อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................
□ ไม่มี

ถ้ามี กรุ ณาระบุชื่อบริ ษทั ประกัน ...............................................................................................................................................
ท่ ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนมำก่ อนหรือไม่

□ เคย

□ ไม่เคย

ถ้าเคย กรุ ณาระบุวนั ที่ ..................................................สถานที่...........................................วัตถุประสงค์..................................
ภำยใน 1 ปี ท่ ำนเคยเดินทำงไปประเทศอืน่ หรือไม่

□ เคย

□ ไม่เคย

ถ้าเคย กรุ ณาระบุวนั ที่................................................ประเทศ.............................................วัตถุประสงค์..................................
รำยชื่อสมำชิกในครอบครัว พร้ อมระบุควำมสั มพันธ์ :
 ชื่อ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพันธ์ ................................
 ชื่อ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพันธ์ ...............................
 ชื่อ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพันธ์ ................................
ชื่อผูต้ ิดต่อ (กรณี ฉุกเฉิ น) .......................................................................... เบอร์โทรศัพท์...................................................
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