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 ก ำหนดเดนิทำง : เมษำยน - มิถุนำยน 2563 

 

WONDERFUL CHINA 

เซ่ียงไฮ้ - หังโจว  
สวนสนุกดสินีย์แลนด์ - ล่องเรือแม่น ำ้ซีหู  

5 วนั 3 คนื 

 

  ไฮไลท์ 

 Wonderfulpackage ชวนคุณท่องแดนมังกรกับทริปสุดคุ้ม สัมผัสควำมเป็นจีนแบบครบรส พบควำมยิ่งใหญ่ ควำมเจริญของเมือง
เซ่ียงไฮ้ ที่ไม่ว่ำใครๆก็ต้องไปสัมผัส  

 ยลโฉมสถำนที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของโลก ในปี 2016   เซ่ียงไฮ้ ดสินีย์แลนด์ สัมผสัเคร่ืองเล่นที่ตืน่ตำตื่นใจมำกมำย รวมทั้งโชว์สุดอลงักำร ที่
ผสมผสมวฒันธรรมท้องถิ่นได้อย่ำงลงตวั  

 เที่ยวชมย่ำนหำดไว่ทำน  แหล่งสถำปัตยกรรมที่ได้ช่ือว่ำ “พิพิธภัณฑ์ส่ิงก่อสร้ำงหมื่นปีแห่งชำติจีน” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่น
ของนครเซ่ียงไฮ้  

 สัมผัสประสบกำรณ์แปลกใหม่กับเทคโนโลยีที่ล ำ้สมัยแบบสุดขั้วที่ “อุโมงค์เลเซอร์ใต้น ำ้” อุโมงค์น ้ำลอดที่แรกของจีนที่เต็มไปด้วย
แสงสีตระกำรตำ 

 เที่ยวเมอืงหังโจว  ล่องเรือชมววิทะเลสำบซีหู  พร้อมชมควำมงดงำมของเมอืงที่ได้ช่ือว่ำสวรรค์บนดนิ  หังโจว  

 ชมย่ำนแนวสตรีท “ศิลปะถนนเทียนจือ่ฝำง” ที่เตม็ไปด้วยคำเฟ่ และร้ำนขำยของที่ระลกึ  และงำนแสดงของศิลปินทั้งในและต่ำงประเทศ    

  

 

 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

13,900.- 
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วนัแรก สนำมบินสุวรรณภูมิ                  

23.00 น.  พร้อมกนัทีท่่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 4 ประตู 10 เคำน์เตอร์ U 
สำยกำรบิน แอร์ไชน่ำ  พบเจ้ำหน้ำที ่คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 

วนัทีส่อง สนำมบินสุวรรณภูมิ - เซ่ียงไฮ้-หมู่บ้ำนน ำ้โบรำณเยีย่เหอ (ล่องเรือ)-ร้ำนยำงพำรำ-หังโจว   

  -HANGZHOU OUTLET               (-/L/D) 

02.25 น. เหินฟ้ำสู่มหำนครเซ่ียงไฮ้  โดยสำยกำรบิน แอร์ไชน่ำ  เที่ยวบินที ่CA806  (มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 
07.25 น.  ถึงสนำมบินนำนำชำติผู่ตง  เซ่ียงไฮ้ ....เซ่ียงไฮ้ หรือ ช่ำงไห่   เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ตั้งอยูบ่ริเวณปากแม่น ้าแยงซีเกียง เป็นเขตการปกครองระดบัเขตการปกครองพิเศษแบบ
เทศบาลนคร ซ่ึงมีสถานะเทียบเท่ากบัมณฑล  มีท่าเรือท่ีมีจ  านวนเรือคบัคัง่ท่ีสุดในโลกตามมาดว้ย
สิงคโปร์  และร็อตเตอร์ดมัเซ่ียงไฮใ้นอดีตเป็นแค่หมู่บา้นชาวประมง  แต่ในปัจจุบนัเซ่ียงไฮก้ลายเป็น
เมืองท่ีมีคนอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่นมากท่ีสุดในจีน เตม็ไปดว้ยร้านคา้ ส่ิงก่อสร้าง ถนนเตม็ไปดว้ย
รถจกัรยานและผูค้น  ส่ิงท่ีจะเห็นเยอะมากในเมืองน้ี  หรือจะเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองน้ีเห็นจะเป็นตน้เม
เปิลท่ีมีอายเุกือบร้อยปี ซ่ึงปลูกโดยในสมยัท่ีฝร่ังเศสเขา้มายดึครองเซ่ียงไฮ ้ ผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง   
จากนั้นน าท่านชม เมืองโบรำณเยีย่ะเหอ เรียกอีกช่ือหน่ึงวา่เขตประวติัศาสตร์เยีย่ะเหอ ตั้งอยูท่ี่เมืองเจีย
ซิง มีพื้นท่ี 9 ตารางเมตร ในถนนเตม็ไปดว้ยล าธารเส้นเล็กๆ บา้นเรือนแบบรัชวงศชิ์ง  จากนั้นน าท่าน
แวะ ร้ำนสินค้ำยำงพำรำ ให้ท่านไดช้มผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากยางพารา อาทิเช่น หมอน ท่ีนอน  เป็นตน้ 

เทีย่ง               รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซ่ึงมีความมัง่คัง่มากท่ีสุดแห่งหน่ึง
เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบนัศิลปะท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของประเทศจีน ซ่ึงในอดีตมีค า
เปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหงัโจวและซูโจววา่ “บนฟ้ามีสวรรค ์บนดินมี ซู(โจว) หงั(โจว)” 
เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามสองฟากถนน  น าท่านสู่ HANGZHOU OUTLET สถานท่ีชอ้ปป้ิงสุด
ฮิตของชาวหงัโจว ท่ีเตม็ไปดว้ยสินคา้เส้ือผา้ แฟชัน่ กระเป๋า รองเทา้ และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหท้่าน
เลือกชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั 

ค ่ำ                       รับประทำนอำหำรค ่ำ  ณ ภัตตำคำร 
 ทีพ่กั LIANG AN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4*\ 
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วนัทีส่ำม หังโจว - ล่องเรือทะเลสำบซีหู - สวนใบชำหลงจ่ิง - ร้ำนผ้ำไหม - เซ่ียงไฮ้ - หำดไว่ทำน  

  - อุโมงค์เลเซอร์ - ถนนศิลปะเถี่ยนจ๋ือ                         (B/L/D) 

เช้ำ     รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  โรงแรมทีพ่กั 
 จากนั้นพาทุกท่าน ล่องทะเลสำบซีหู เน่ืองมาจากตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของเมืองหงัโจวทะเลสาบมี

ลกัษณะใกลเ้คียงกบัวงรี มีเน้ือท่ี 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น ้าลึกเฉล่ีย 1.5 
เมตร สามดา้นถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและอีกหน่ึงดา้นเป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไปดว้ยสถานท่ีส าคญั
มากกวา่ 30 แห่งและสถานท่ีชมทิวทศัน์มากกวา่ 40 แห่ง โดยจุดส าคญัก็ไดแ้ก่ หน่ึงภูเขา สองทางสาม
เกาะ หา้ทะเลสาบ และสิบทิวทศัน์ น าท่านล่องเรือผา่นชม สะพานขาดซ่ึงเป็นท่ีมาของต านานเร่ือง
“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทบัแสงจนัทร์น ้าลึกตลอดจนชมธรรมชาติอนังดงามสดช่ืน
รอบๆ ทะเลสาบแห่งน้ีท่ีไดรั้บสมญานามจากนกัท่องเท่ียววา่ “พฤกษชาติในนครินทร์”  น าท่านเขา้ชม 
หมู่บ้ำนเหมยเจียอู (ไร่ชำหลงจ่ิง) แหล่งผลิตใบชาเขียวท่ีข้ึนช่ือของจีน ใหท้่านไดชิ้มชาข้ึนช่ือ โดยกล่าว
กนัวา่ “ด่ืมชาหลงจ่ิง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวนั”  ชม โรงงำนผ้ำไหม ผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากไหม ไม่
วา่จะเป็นเส้ือผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ ชมวธีิการน าเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใชเ้คร่ืองจกัร ชมการดึง
ใยไหมรังแฝดเพื่อมาท าไส้นวมผา้ห่มไหม เหมาะกบัการซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้อง   

เทีย่ง               รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร --- เมนูพิเศษ  ไก่ขอทาน+หมตูงโพ 

บ่ำย จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเซ่ียงไฮ้  น าท่านสู่บริเวณ หำดไว่ทำน ตั้งอยูบ่นฝ่ังตะวนัตกของ
แม่น ้าหวงผูมี่ความยาวจากเหนือจรดใตถึ้ง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมท่ีไดช่ื้อวา่ “พิพิธภณัฑ์
นานาชาติ” ถือเป็นสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ ้อีกทั้งถือเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงินการ
ธนาคารท่ีส าคญั แห่งหน่ึงของเซ่ียงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไวท่นัเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมท่ี
หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรม
ตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นท่ีตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่  
จากนั้นน าท่านนัง่ รถไฟอุโมงเลเซอร์ ลอดอุโมงคใ์ตแ้ม่น ้ าหวงัผู ่ซ่ึงเป็นอุโมงคส์ร้างลึกลงไปจากพื้น
แม่น ้า 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดบัตกแต่งดว้ยไฟเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ  จากนั้นน าท่านชม 
ย่ำนศิลปะถนนเทยีนจ่ือฝำง  เป็นเขตอยูอ่าศยัของชาวบา้นในยคุ ค.ศ.1920-1930 ประกอบไปดว้ยบา้น
ทรงยโุรปสลบักบับา้นแบบจีน ถนนแห่งน้ีเร่ิมมีช่ือเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจดัแสดงผลงาน
ศิลปะจากศิลปินแบบติดดิน หรือท่ีปัจจุบนัเรียกวา่ “แนวสตรีท” ภายในเตม็ไปดว้ยคาเฟ่ และร้านขาย
ของท่ีระลึก  และงานแสดงของศิลปินทั้งในและต่างประเทศ    

ค ่ำ                       รับประทำนอำหำรค ่ำ  ณ ภัตตำคำร 
 ทีพ่กั SHANGHAI GRACE SELECT HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4* 
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วนัทีส่ี่ สวนสนุกเซ่ียงไฮ้ดีสนีย์แลนด์  (อสิระทั้งวัน)                                                              (B/-/-) 

เช้ำ     รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  โรงแรมทีพ่กั 
    จากนั้นน าท่านเขา้สู่ดินแดนแห่งความฝัน SHANGHAI DISNEYLAND เซ่ียงไฮ้ดิสนีย์แลนด์  สวน

แห่งน้ีเป็นสวนสนุกแห่งท่ี 6 ของดิสนียแ์ลนดท์ัว่โลก มีขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของโลก รองจากดิสนีย์
แลนดใ์นออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนียแ์ลนดแ์ห่งท่ี 3 ในเอเชีย ตั้งอยูใ่น
เขตฉวนซา ใกลก้บัแม่น ้าหวงผู ่และสนามบินผูต่ง สวนสนุกเซ่ียงไฮดิ้สนียแ์ลนดมี์ขนาดใหญ่กวา่
ฮ่องกงดิสนียแ์ลนดถึ์ง 3 เท่า ใชเ้วลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใชง้บทั้งส้ินราว 5.5 พนัลา้นเหรียญ 
หรือราว 180,000 ลา้นบาท สวนสนุกแห่งน้ีเป็นทรัพยสิ์นของดิสนียร้์อยละ 43 ท่ีเหลือเป็นของ ซัง่ไห่ 
เส่ินต้ี กรุ๊ป กิจการรัฐวสิาหกิจจีน รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ท่ีอดัฉีดเงินสนบัสนุนเพื่อช่วยกนัแสวงหาผล
ก าไรในอนาคต   ภายในสวนสนุกจะมีไฮไลตด์ว้ย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนียท่ี์
ใหญ่ท่ีสุดในโลก แบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 ธีมพาร์คดว้ยกนั คือ Adventure Isle, Mickey Avenue, 
Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove และ Fantasyland มีสารพดัเคร่ืองเล่น
หวาดเสียว และแหล่งรวมความบนัเทิงท่ีน่าสนใจ  สามารถเลือกเล่น เลือกชม และถ่ายรูปไวเ้ป็นท่ี
ระลึกไดต้ามอธัยาศยั  

       **อสิระอำหำรกลำงวนัและค ่ำเพือ่ให้ท่ำนได้สนุกเต็มอิม่กบักำรเล่นเคร่ืองเล่น** 
  ทีพ่กั SHANGHAI GRACE SELECT HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4* 

 

วนัที่ห้ำ ร้ำนนวดฝ่ำเท้ำ+ยำสมุนไพรจีน - ตลำดเฉินหวงัเมี่ยว - ร้ำนหยก - ถนนนำนกงิ –                                         
STARBUCK RESERVE ROASTERY -  เซ่ียงไฮ้ - กรุงเทพฯ                                         (B/L/D)  

เช้ำ                     รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ  โรงแรมทีพ่กั   
 จากนั้นเขา้ชม ร้ำนสมุนไพรจีน และกำรนวดฝ่ำเท้ำ  พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน 

ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงและใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือตามอธัยาศยั  จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงยา่น ตลำดเฉิง
หวงัเมี่ยว หรือท่ีเรียกกนัวา่ วดัเทพเจา้ประจ าเมือง เคยตั้งอยูใ่จกลางเมืองเก่า ซ่ึงไดก้ลายเป็นศูนยร์วม
สินคา้ และอาหารพื้นเมืองท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาวเซ่ียงไฮซ่ึ้งมีการผสมผสานระหวา่งอดีตและ
ปัจจุบนัไดอ้ยา่งลงตวั ซ่ึงเป็นยา่นสินคา้ราคาถูกท่ีมีช่ือ อีกยา่นหน่ึงของนครเซ่ียงไฮ ้

เทีย่ง               รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร --- เมนูพิเศษ  เส่ียวหลงเปา 
จากนั้นเยีย่มชม ศูนย์หยก อญัมณีล ้าค่า เคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายเพราะเช่ือวา่ใส่ แลว้จะ
ช่วยป้องกนัอนัตรายได ้ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผเีซียะสัตวม์งคลท่ีมีคุณภาพและ
มีช่ือเสียงของประเทศจีน  น าท่านสู่ ถนนนำนกิง หรือ นำนจิงลู่ เป็นถนนท่ีเก่าแก่ของเซ่ียงไฮส้ร้างข้ึน
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1851 ถือวา่เป็น walking street หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พื้นถนนปู
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ดว้ยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของนานจิงลู่ เป็นท่ีตั้งของร้านคา้มากมาย มีทั้ง
ร้านขายเส้ือผา้แฟชัน่ ร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร ภตัตาคารหรู ร้านจิวเวลร่ีช่ือดงั ทั้งร้านท่ีเป็นของ
คนจีนทอ้งถ่ิน  แลว้น าท่านเดินทางไปยงั Starbucks Reserve Roastery สำขำใหม่ในเซ่ียงไฮ้ ใหญ่กวา่
สาขาปกติ 300 เท่า ส าหรับสาขา Reserve Roastery ท่ีเพิ่งเปิดใหบ้ริการในเซ่ียงไฮใ้หม่หมาดเม่ือวนัท่ี 6 
ธ.ค.ท่ีผา่นมาน้ี สาขาน้ีนอกจากความยิง่ใหญ่อลงัการแลว้ ยงัมีบาร์จิบกาแฟท่ียาวท่ีสุดในโลก ถึง 88 ฟุต  
ข้ึนแท่นเป็นสาขาท่ีมีบาร์จิบกาแฟยาวท่ีสุดในโลกของ Starbucks ลูกคา้สามารถมาชมการคัว่กาแฟสดๆ 
สัมผสับรรยากาศของกาแฟเตม็รูปแบบและเคร่ืองด่ืมต่างๆ กวา่ 100 เมนู รวมทั้งเคร่ืองด่ืมท่ีมีเฉพาะ
สาขาน้ีแห่งเดียวเท่านั้น 

ค ่ำ                       รับประทำนอำหำรค ่ำ  ณ ภัตตำคำร 
**สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน** 

21.40 น. น ำท่ำนเหินฟ้ำสู่กรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบิน แอร์ไชน่ำ  เที่ยวบินที ่CA805  (มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 
01.20 น.  เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 

******************ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร****************** 

http://www.wonderfulpackage.com/ 
ข้อควรทรำบ :  
 ร้ำนที่ระบุในโปรแกรมคือร้ำนนวดฝ่ำเท้ำ+ผลติภัณฑ์บัวหิมะ,ศูนย์ชำจีน,ผลติภัณฑ์ยำงพำรำและศูนย์หยกซ่ึง

จ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเพรำะมผีลกบัรำคำทัวร์จงึต้องเรียนให้กบันักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำทุกร้ำน
จ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชมซ่ึงจะใช้เวลำร้ำนละ 60 – 90 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัควำมพอใจของลูกค้ำเป็น
หลกัไม่มกีำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน (หำกท่ำนใดอยู่ในร้ำนไม่ถึงตำมเวลำที่ร้ำนก ำหนด...และไม่เข้ำร่วมกจิกรรมที่ทำงร้ำนจัด
ไว้ให้ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่ท่ำนละ 400 หยวน/ท่ำน/ร้ำน 

 ส ำหรับท่ำนที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยก่อนท ำกำรออก
ตัว๋ เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ                                                                  

ก ำหนดวนัเดินทำง 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ12ปี 
มีเตียงและไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว 
จ่ำยเพิม่ท่ำนละ 

11-15 เมษำยน 2563 
(วนัสงกรำนต์) 

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 

http://www.wonderfulpackage.com/
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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 

 

“ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

 

**รวมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี(แบบกรุป๊) ทา่นละ 1,500 บาท** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ + ไกดท์อ้งถิน่ + หวัหนา้ทวัร ์ 

ทา่นละ 300 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

อตัรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าน ้าหนกัสมัภาระท่านละ 1 ใบ 20 กิโลกรัมเท่านั้น สมัภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองไดท่้านละ 1 ช้ินน ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 

กิโลกรัม 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋

ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

 

อตัรำนีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
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 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีใหส่้งข้ึนหอ้งพกั 
 ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่วซ่ีำเข้ำประเทศจนี (แบบกรุ๊ป) 1,500 บำท 
 ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่ำนละ 300 หยวน / ลูกค้ำ 1 ท่ำน / ทริป 

 

เงือ่นไขกำรเดินทำง 
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลกูคา้และบริษทัฯ 
และเม่ือท่านช าระเงินค่าจอง และหรือ ค่าทวัร์แลว้ ถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขของบริษทัแลว้ 

 ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บัท่านไดท้ราบ
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  7 วนัก่อนการเดินทาง  

 ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ 
 ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดจากสายการบิน การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวติั 

อุบติัเหตุ และอ่ืน ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางผูจ้ดั หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจบ็ป่วย การถกูท าร้าย การสูญหายความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ   

 ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม 
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน   

 หากมีการถอนตวัหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการตามท่ีจองระบุเอาไวห้รือก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ผูจ้ดัถือวา่ผูท่้องเท่ียวสละ
สิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากค่าใชจ่้ายท่ีท่านไดจ่้ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการ
ช าระแบบยืนยนัการใชบ้ริการแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ดัไดช้ าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการในแต่ละแห่ง
แบบช าระเตม็มีเง่ือนไข   

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่
ลกูคา้ แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้น ๆ  

 การประกนัภยั ท่ีบริษทัไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียว
เท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจบ็ไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษทัได ้และทางบริษทัถือ
วา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซ้ือประกนัสุขภาพในระหวา่งการเดินทาง
ได ้จากบริษทั ประกนัทัว่ไป) 

 มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  

 ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่
ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 
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 กรณีผูเ้ดินทางไม่เดินทางตามรายการทวัร์ท่ีก าหนด อาจมีการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพ่ิมตามความจริง และกรณีไม่ลงร้านสินคา้
พ้ืนเมืองของรัฐบาลตามรายการทวัร์ บริษทัฯ เรียกเกบ็เงินเพ่ิมร้านละ 400 หยวน / ท่าน 

 

กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 
 ยนืยันกำรส ำรองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง 
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 24 ชัว่โมง นบัจากเวลาท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

 ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 30,000 บาท 

 ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 20,000 บาท 

 จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 10,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง หรือในกรณีท่ีกรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง อาจมีการเรียกเก็บ
เงินเร็วกวา่ท่ีก าหนด 

 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น
โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 

กำรยกเลกิและคืนค่ำทัวร์หลงัจำกมกีำรจ่ำยเงินมัดจ ำ 
 แจง้ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 แจง้ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัเงินมดัจ า 50 % 

 แจง้ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 - 16 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50 % 
 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดย

การผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 
Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) ทางสายการบินจะมีการเรียกเกบ็
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกคร้ัง จ านวนเงินข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น เม่ือ
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ท่านตกลงจองทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการ
เดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อม
คณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางท่ีใชต้ัว๋กรุ๊ป หรือ ตัว๋หมู่คณะ  ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทาง

กลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้
ก าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ได ้ด าเนินการออก
ตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น การยกเลิกตัว๋เคร่ืองบินทางสายการบิน
จะมีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกคร้ัง จ านวนเงินข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน และหากท่านไม่แน่ใจ
ในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยืนยนั ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถ ท า REFUND ไดห้รือไม่
ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

 ในการเดินทางท่ีใชต้ัว๋เคร่ืองแบบตัว๋เด่ียว  ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัตามวนัเดินทางท่ีระบุ หากตอ้งการเล่ือนวนั
เดินทางกลบั หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของ
ตัว๋เด่ียว เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด หากตอ้งการเป็นผูร้ะบุท่ีนัง่เอง ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการ
บินเรียกเก็บ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ได ้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น การยกเลิกตัว๋เคร่ืองบินทางสายการบินจะมีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการ
ยกเลิกทุกคร้ัง จ านวนเงินข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยืนยนั ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถ ท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์
ส่วนท่ีเหลือ 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed) 
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
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 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา
ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 

กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตใหท่้านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 น้ิว 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 

เอกสำรประกอบกำรยืน่วซ่ีำท่องเที่ยวประเทศจนี 
วีซ่าประเภทปกติ ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ 

 ใบกรอกขอ้มูลส่วนตวั 
 หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด มีหนา้วา่ง

ส าหรับติดหนา้วซ่ีาและประทบัตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 3 หนา้เตม็ หากมีหนงัสือ
เดินทางเล่มเก่าท่ีมีวซ่ีาจีน ใหแ้นบมาดว้ย 
 รูปถ่ายสี ขนาด 2น้ิว  48x33 มม. จ านวน 2 รูป พ้ืนหลงัสีขาวหา้มใชรู้ปถ่ายทาง

ราชการ (กรุณำอ่ำนกฎกำรใช้รูปส ำหรับยืน่วซ่ีำ หน้ำทีส่อง ส ำคญัมำก)      
 หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนสมรส, 

ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสียชีวติ), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 
 กรณีเป็นเด็ก อาย ุ6-18 ปี ใช ้สูตบิัตร (ส ำเนำ) และส าเนาบตัรประชาชนของบิดา

มารดา 
อายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ใช ้สูตบิัตร (ส ำเนำ) และแปลเป็นภำษำองักฤษ โดย
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/ และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดา 

 เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จากอ าเภอ
หรือเขตท่ีท่านอยู ่

 กรณีท างานเก่ียวกบัส่ือต่างๆเช่น สถานีวทิย ุสถานีโทรทศัน์ ส่ือโฆษณาต่างๆ ท่านตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองการท างานโดยระบุ ช่ือ 
ต าแหน่ง เงินเดือน และระบุเน้ือหาวา่ท่านจะไปท่องเท่ียวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ส่ือหรือโฆษณาต่างๆ โดย
ท่านจะท าตามกฎอยา่งเคร่งครัด เป็นภาษาองักฤษ 

 กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างาน และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริง เท่านั้น 
และอยูใ่นประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนั ท่านตอ้งไปโชวต์วั ณ ศูนยย์ืน่วซ่ีาดว้ยตนเอง 

 กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับยืน่วซ่ีา 
 ผูท่ี้ประสงคใ์ช ้หนังสือเดนิทำงรำชกำร หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าท าวซ่ีาจีน แต่ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการขอ

อนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 

http://www.consular.go.th/
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 บริษทัฯ รับยืน่วซ่ีาใหช้าวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทยเท่านั้น (ลูกค้ำต้องโชว์ตวัทีส่ถำนทูต) โดยคิดค่าบริการเพ่ิม 500-800 บาท 
เอกสารท่ีตอ้งใชย้ืน่ ดงัน้ี สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน มีเงินขั้นต ่า 50,000 บาท 

 บริษทัฯ ไม่รับยืน่วซ่ีำให้หนงัสือเดนิทำงต่ำงด้ำว (เล่มสีเหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเองท่ีสถาน
ฑูต 

 กรณียืน่วซ่ีำด่วน (ใชเ้วลาด าเนินการ 2 วนัท าการ) มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 1,125 บาท 
 

กฎกำรใช้รูปถ่ำยส ำหรับยืน่ขอวซ่ีำประเทศจนี 

ตามประกาศจากสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย ผูท่ี้ยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนจะตอ้งใชรู้ปท าการยืน่ค  า
ร้อง  2 ใบ โดยรูปท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามกฎระเบียบดงัต่อไปน้ี  
  
1.  รูปสี พ้ืนหลงัสีขาว และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 
2.  ขนาดของรูปถ่าย:48มม.x 33มม.,ความกวา้งส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม.,ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. ดงัรูปตวัอยา่ง 
3.  รูปถ่ายจะตอ้งบ่งบอกรูปพรรณสนัฐานของผูย้ืน่ค  าร้องไดอ้ยา่งชดัเจน ขณะถ่ายภาพ ตอ้งหนา้ตรง เปิดหู ไม่หลบัตา ไม่อา้ปาก 

หรือยิม้เห็นฟัน หา้มท าท่าทาง หรือมีส่ิงกีดขวางใดๆทั้งส้ิน ศีรษะเอียงซา้ยหรือขวาได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 องศา และ แหงน
หนา้ข้ึนลงได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25 องศา                                                             

4.  รูปถ่ายตอ้งเห็นลกัษณะหนา้ตาไดอ้ยา่งชดัเจน โดยท่ีศีรษะตอ้งอยูต่รงกลางภาพ สามารถสวมแวน่ตาได ้ยกเวน้ แวน่ตาท่ีมีกรอบ
หนา เลนส์สะทอ้นแสง หรือแวน่ตากนัแดด สามารถสวมเคร่ืองประดบัท่ีศีรษะ ดว้ยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น 

 หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบั บริเวณ คอ และ หู 
5.  รูปถ่ายจะตอ้งไม่ขุ่นมวั ไม่ช ารุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบงัใบหนา้ สีของภาพตอ้งเป็นสีธรรมชาติ ไม่สวา่ง หรือมืดจนเกินไป 

ตอ้งไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปตอ้งไม่บิดเบ้ียว หรือผิดปกติ 
6.  พ้ืนหลงัตอ้งเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น 
7.  รูปถ่ายจะตอ้งพิมพล์งบนกระดาษส าหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะตอ้งไม่มีส่ิงสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งส้ืน 
8.  หา้มใส่เส้ือสีขาวถ่ายรูป  หรือเส้ือสีท่ีกลืนกบัฉากพ้ืนหลงั หา้มใส่ชุดขา้ราชการ ชุดนกัเรียน  
  
ส าหรับกฎของรูปถ่ายท่ีใชใ้นการยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนน้ี จะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ตวัอยา่งรูปถ่ายท่ีถูกตอ้งกรุณากด
ท่ีน่ี  ทางศูนยว์ซ่ีาจีนประจ ากรุงเทพฯ จะตอ้งเรียนผูย้ืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนใหท้ราบวา่ หากถูกปฏิเสธในการอนุมติัวซ่ีา เน่ืองจากสาเหตรูุป
ถ่ายไม่สอดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ผูย้ืน่ค  าร้องจะเป็นฝ่ายรับผดิชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแตเ่พียงผูเ้ดียว 
 
หมำยเหตุ 
 ผูย้ืน่ขอวซ่ีาตอ้งใหข้อ้มูลเทจ็จริงกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดก็ตาม อาจ

ถูกระงบัการออกวซ่ีา และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  า
ร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีาจากสถานฑูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตามซ่ึงสถานฑูตไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

 

http://www.visaforchina.org/BKK_TH/upload/Image/mrtp/283233.jpg
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 แผนกวซ่ีำไม่รับยืน่วซ่ีำประเภทอืน่ นอกจำกเข้ำออก 1 คร้ัง เท่ำน้ัน ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ำมทีริปเดนิทำงต่อกบัทำง
บริษทัฯจงึจะท ำกำรยืน่วซ่ีำประเภทอืน่ให้ 

 โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจนีอยู่ในระหว่ำงจดัระเบียบกำรยืน่วซ่ีำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรือ
เปลีย่นระเบียบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต ซ่ึงบำงคร้ังบริษทัทัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ 

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

หนังสือเดินทำงต่ำงชำติ 
 หนงัสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพ่ิม 1,750 บาท (ยกเวน้ ไตห้วนั/อเมริกนั) พาสปอร์ต+รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป+รายละเอียดท่ี
อยู ่+ใบอนุญาตท างาน (ถา้มี) 

 ผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 หนงัสือเดินทางไตห้วนั (กรอกเอกสารเป็นภาษาจีน) รายละเอียดท่ีอยู+่ใบอนุญาตท างาน 

 หนงัสือเดินทางอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,500 บาท  

 

สถำนทูตจนีไม่รับยื่นวซ่ีำ ในกรณี ดงันี ้
 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก 

 รูปถ่ายอายเุกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ไม่ไดถ่้ายจากร้าน ยืนเอียง 

หมำยเหตุ ตั้งแต่ วนัที่ 25 กนัยำยน 2558 เป็นต้นไป ทำงสถำนทุตจีน ได้มกีำรปรับเปลีย่นระบบกำรยืน่วซ่ีำโดยสำมำรถยื่น
เอกสำรขอวซ่ีำผ่ำนตวัแทน Chiness Visa Application Service Center และได้มกีำรปรับเปลีย่น ค่ำวซ่ีำและค่ำบริกำร ทั้งนี ้
สำมำรถดูข้อมุลเพิม่เตมิได้ที่ http://www.visaforchina.org/BKK_TH/ 
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ข้อมูลและรำยละเอยีดส ำหรับกำรยืน่ขอวซ่ีำประเทศจนี                                                                    

** กรุณำกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในกำรขอวซ่ีำ ** 

กรุณำกรอกด้วยภำษำองักฤษ (ตัวพมิพ์ใหญ่) 

 ช่ือ-นำมสกลุ (สะกดตรงกบัหนงัสือเดินทาง)   

      MR./MRS./MS./MSTR.) .......................................................................................................................................................... 

สถำนะภำพ  □ โสด   □ แต่งงำนจดทะเบียนสมรส   □  แต่งงำนไม่ได้จดทะเบียนสมรส   □ หม้ำย □ หย่ำ   

ระบุช่ือบิดา.................................................................................. ช่ือมารดา............................................................................... 

   ระบุช่ือคู่สมรส  .......................................................................................................................................................................... 

ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนENG........................................................................................................................................................ 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้ำน......................................................มอืถือ........................................................ 

ที่อยู่ที่สำมำรถตดิต่อได้ ENG (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น).................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์โทรศัพท์.............................................. เบอร์มอืถือ..................................................... 

ช่ือสถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ ENG........................................................................ต ำแหน่งงำน............................................. 

ที่อยู่สถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ ENG...................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์................................................................ 

(กรุณำแจ้งเบอร์ที่สำมำรถตดิต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 

ใครเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงให้ท่ำน 

□  ออกค่าใชจ่้ายเอง □  ผูป้กครองออกค่าใชจ่้ายให ้ □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................ 

ท่ำนมปีระกนัสุขภำพครอบคลมุในกำรไปจีนหรือไม่ □  มี  □ ไม่มี 

ถา้มี กรุณาระบุช่ือบริษทัประกนั ............................................................................................................................................... 

ท่ำนเคยเดนิทำงเข้ำประเทศจนีมำก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..................................................สถานท่ี...........................................วตัถุประสงค.์................................. 

ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดนิทำงไปประเทศอืน่หรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี................................................ประเทศ.............................................วตัถุประสงค.์................................. 

รำยช่ือสมำชิกในครอบครัว พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์: 

 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................ 
 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ............................... 
 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................              

ช่ือผูติ้ดต่อ (กรณีฉุกเฉิน) .......................................................................... เบอร์โทรศพัท.์.................................................. 
 


