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ก ำหนดเดนิทำง : กมุภำพนัธ์ - มีนำคม 2563 

 

 

WONDERFUL CHINA 

เซ่ียงไฮ้ - หรรษำดิสนีย์แลนด์ - ชมย่ำนเมืองเก่ำ 

4 วนั 2 คนื 

 

  ไฮไลท์ 

 Wonderfulpackage ชวนคุณท่องแดนมังกรกับทริปสุดคุ้ม สัมผัสควำมเป็นจีนแบบครบรส พบควำมยิ่งใหญ่ ควำมเจริญของเมือง
เซ่ียงไฮ้ หังโจว ที่ไม่ว่ำใครๆก็ต้องไปสัมผัส  

 ยลโฉมสถำนที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของโลก ในปี 2016   เซ่ียงไฮ้ ดสินีย์แลนด์ สัมผสัเคร่ืองเล่นที่ตืน่ตำตื่นใจมำกมำย รวมทั้งโชว์สุดอลงักำร ที่
ผสมผสมวฒันธรรมท้องถิ่นได้อย่ำงลงตวั  

 เที่ยวชมย่ำนหำดไว่ทำน  แหล่งสถำปัตยกรรมที่ได้ช่ือว่ำ “พิพิธภัณฑ์ส่ิงก่อสร้ำงหมื่นปีแห่งชำติจีน” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่น
ของนครเซ่ียงไฮ้  

 สัมผัสประสบกำรณ์แปลกใหม่กับเทคโนโลยีที่ล ำ้สมัยแบบสุดขั้วที่ “อุโมงค์เลเซอร์ใต้น ำ้” อุโมงค์น ้ำลอดที่แรกของจีนที่เต็มไปด้วย
แสงสีตระกำรตำ 

 สัมผัสบรรยำกำศของร้ำนกำแฟเต็มรูปแบบ และจิบกำแฟ ณ บำร์จิบกำแฟยำวที่สุดในโลกของ Starbucks Reserve Roastery 

 ช้อปป้ิงจุใจทั้งของพืน้เมอืง และของฝำกได้ที่ถนนนำนจงิ  และตลำดก๊อปป้ี TAOBAOCHEN 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

10,999.- 
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วนัแรก สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ      

23.00 น .          คณะพร้อมกันที่  สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้ โดยสำรระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 เคำน์เตอร์ U                          
สำยกำรบินไชน่ำเซำท์เทิร์น โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกตรวจเช็คสัมภำระและ
เอกสำรกำรเดนิทำงให้กบัทุกท่ำน 

 

วนัที่สอง สนำมบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง เซ่ียงไฮ้ - ถ่ำยรูปด้ำนล่ำงหอไข่มุก - หำดไว่ทำน - อุโมงเลเซอร์ -                                
ศูนย์นวดเท้ำ(บัวหิมะ) - ถนนนำนกิง - STARBUCK RESERVE ROASTERY                             (-/L/D) 

 02.00 น.         ออกเดนิทำงสู่ เซ่ียงไฮ้ โดยสำยกำรบิน ไชน่ำเซำท์เทิร์น เที่ยวบินที่ CZ8320 (มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 
  07.20 น.   เดินทางถึง สนำมบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง มหำนครเซ่ียงไฮ้ ซ่ึงถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็น

หมู่บา้นชาวประมงจนถึงสมยัราชวงศ์ซ่งไดเ้ปล่ียนแปลงเป็นเซ่ียงไฮซ่ึ้งขณะนั้นเป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลงัจาก
สงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตวัเมืองเซ่ียงไฮถู้กเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าหวงผู่ ห่าง
จากปากแม่น ้าแยงซีเกียง 17 กิโลเมตรแบ่งออกเป็น 2 เขต คือเขตผูต่ง(ใหม่) และเขตผูซี่(เก่า) กั้นโดยแม่น ้าหวงผู ่
น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  น าทุกท่าน ถ่ำยรูปด้ำนล่ำงหอไข่มุก (ไม่รวมค่าตั๋วขึน้ชมวิว) ซ่ึงตั้งอยูฝ่ั่งผู่
ตงริมแม่น ้าหวงัผู่ เขตลู่เจียจุ่ย แลว้เสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตรดูภายนอกเป็นลูกเหลก็กลม 15 ลูก 
อยู่ต่างมุมต่างระดบั ลูกเหลก็กลมท่ีอยู่ตอนกลางของหอเป็นหอชมวิวท่ีกวา้งขวาง สามารถชมวิวทิวทศัน์ของ
เซ่ียงไฮไ้ดทุ้กดา้นซ่ึงปัจจุบนัหอไข่มุกถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองเซ่ียงไฮอี้กดว้ยน าท่านสู่บริเวณ หำดไว่ทำน 
ตั้งอยูบ่นฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถึ้ง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมท่ีไดช่ื้อว่า 
“พิพิธภณัฑน์านาชาติ”   ถือเป็นสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ ้อีกทั้งถือเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงิน
การธนาคารท่ีส าคัญแห่งหน่ึงของเซ่ียงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมท่ี
หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้ งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม
ตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นท่ีตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่ของบริษทั
ต่างๆ  น าท่านนัง่ รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ เป็นเสน้ทางรถไฟใตแ้ม่น ้าหวงผูท่ี่เช่ือมโยงระหว่างทางฝ่ังของเดอะ
บนัด์ และเขตผู่ตง มีความยาวประมาณ 646.7 เมตรความน่าต่ืนเต้นของการท่องเท่ียวในขบวนรถไฟแห่งน้ี
เร่ิมตน้กนัดว้ย โบก้ีรถไฟท่ีสามารถมองเห็นรอบดา้นไดแ้บบ 360 องศา เม่ือขบวนของรถไฟเร่ิมว่ิงไปในความ
มืด แสงสีต่าง ๆก็จะเร่ิมปรากฏ สร้างความน่าต่ืนเตน้ยิ่งข้ึนดว้ยเสียงต่าง ๆ แสงไฟจะเปล่ียนไปเร่ือย ๆ ปรากฏ
เป็นภาพท่ีงดงาม ซ่ึงจะใชเ้วลาทั้งหมดเพียงแค่ 3-5 นาที เท่านั้นในการผา่นอุโมงคแ์ห่งน้ี 
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กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร --- เมนพูเิศษ ไก่เดง 
บ่ำย  น าท่านสู่ ศูนย์นวดเท้ำ(ยำบัวหิมะ) พร้อมฟังบรรยายเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณจีน อดีตถึงปัจจุบนั การส่งเสริม

การใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปี รับฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ พร้อมผอ่นคลายนวดฝ่าเทา้   
  หมายเหต ุ: ขอความร่วมมือ กรุณาแช่เท้าทุกท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  
  จากนั้นน าท่านสู่ ถนนนำนกิง หรือ นำนจิงลู่  เป็นถนนท่ีเก่าแก่ของเซ่ียงไฮส้ร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่าเป็น 

WALKING STREET หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตรพ้ืนถนนปูดว้ยหินอ่อน และมีลวดลายเซรา
มิกสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของนานจิงลู่ เป็นท่ีตั้งของร้านคา้มากมาย มีทั้งร้านขายเส้ือผา้แฟชัน่ ร้านขายของท่ีระลึก 
ร้านอาหาร ภัตตาคารหรู ร้านจิวเวลร่ี ช่ือดัง ทั้ งร้านท่ี เป็นของคนจีนท้องถ่ิน   น าท่านเดินทางไปยัง 
STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ในเซ่ียงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า ส าหรับสาขา 
RESERVE ROASTERY ท่ีเพ่ิงเปิดให้บริการในเซ่ียงไฮใ้หม่หมาดเม่ือวนัท่ี 6 ธ.ค.ท่ีผ่านมาน้ีสาขาน้ีนอกจาก
ความยิ่งใหญ่อลงัการแลว้ ยงัมีบาร์จิบกาแฟท่ียาวท่ีสุดในโลก ถึง 88 ฟุตข้ึนแท่นเป็นสาขาท่ีมีบาร์จิบกาแฟยาว
ท่ีสุดในโลกของ STARBUCKS ลูกคา้สามารถมาชมการคัว่กาแฟสดๆสัมผสับรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบ
และเคร่ืองด่ืมต่างๆ กวา่ 100 เมนู รวมทั้งเคร่ืองด่ืมท่ีมีเฉพาะสาขาน้ีแห่งเดียวเท่านั้น 

ค ่ำ           รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร –-  เมนพูเิศษ เส่ียวหลงเปา
ที่พกั SHANGHAI GRACE SELECT HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4* 

 

วนัที่สำม อสิระเตม็วนัเซ่ียงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่ำเข้ำแล้ว)               (B/-/-) 

เช้ำ                  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ  โรงแรมที่พกั   

 
           จากนั้นน าท่านเขา้สู่ดินแดนแห่งความฝัน SHANGHAI DISNEYLAND เซ่ียงไฮ้ดิสนีย์แลนด์  สวนแห่งน้ีเป็น

สวนสนุกแห่งท่ี 6 ของดิสนียแ์ลนดท์ัว่โลก มีขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของโลก รองจากดิสนียแ์ลนด์ในออร์แลนโด 
รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนียแ์ลนดแ์ห่งท่ี 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซา ใกลก้บัแม่น ้ าหวงผู ่
และสนามบินผู่ตง สวนสนุกเซ่ียงไฮดิ้สนียแ์ลนดมี์ขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนียแ์ลนดถึ์ง 3 เท่า ใชเ้วลาร่วม 5 ปี
ในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้ งส้ินราว 5.5 พันล้านเหรียญ หรือราว 180,000 ลา้นบาท สวนสนุกแห่งน้ีเป็น
ทรัพยสิ์นของดิสนียร้์อยละ 43 ท่ีเหลือเป็นของ ซัง่ไห่ เส่ินต้ี กรุ๊ป กิจการรัฐวิสาหกิจจีน รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ท่ี
อดัฉีดเงินสนับสนุนเพ่ือช่วยกนัแสวงหาผลก าไรในอนาคต  ภายในสวนสนุกจะมีไฮไลต์ด้วย Enchanted 
Storybook Castle ปราสาทดิสนียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลก แบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 ธีมพาร์คดว้ยกนั คือ Adventure 
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Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove แ ล ะ  Fantasyland มี
สารพดัเคร่ืองเล่นหวาดเสียว และแหล่งรวมความบนัเทิงท่ีน่าสนใจ  สามารถเลือกเล่น เลือกชม และถ่ายรูปไว้
เป็นท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั  

       **อสิระอำหำรกลำงวันและค ่ำเพือ่ให้ท่ำนได้สนุกเตม็อิ่มกบักำรเล่นเคร่ืองเล่น** 
ที่พกั SHANGHAI GRACE SELECT HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4* 

 

วนัที่ส่ี ศูนย์หยก - วดัหลงหัว - ย่ำนเมืองเก่ำเซ่ียงไฮ้ 1192 ซอย - ร้ำนผ้ำไหม - ตลำดก๊อปป้ี TAOBAOCHEN 

                     - เซ่ียงไฮ้ (สนำมบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง) - กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูม)ิ                   (B/L/-) 

เช้ำ           รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ  โรงแรมที่พกั                                                                                               
 แวะชม อัญมณีล ้ำค่ำ ''หยก'' เป็นเคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนัอย่างแพร่หลายเพราะเช่ือว่าใส่ แลว้จะช่วยป้องกนั
 อนัตรายได ้ให้ท่านได้เลือกซ้ือ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตวม์งคลท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของ
ประเทศจีน  น าท่านสู่ วดัหลงหัว วดัเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองเซ่ียงไฮ ้ท่ีมีอายุกวา่ 1,500 ปี วดัแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในยุค
สามก๊กดว้ยความตั้งใจของซุนกวนท่ีตอ้งการอุทิศใหแ้ก่มารดาผูล่้วงลบั และไดใ้ชช่ื้อวดัวา่เซียนซ่ือ  เป็นช่ือแรก
ก่อนจะเปล่ียนมาใชช่ื้อ ‘หลงหวัจนถึงปัจจุบนั ภายในวดัมีวิหารเจด็หลงัตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีกวา้งขวางท่ีสุดในบรรดา
วดัของนครเซ่ียงไฮ ้วิหารแต่ละหลงัมีรูปป้ันพระพุทธรูปและเทพผูพิ้ทกัษป์ระดิษฐานอยู่ใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบ
ไหวข้อพร อาทิในวิหารใหญ่มีพระศรีศากยมุณีวิหารพระเมตไตรยหรือ วิหารเจ้าแม่กวนอิมท่ีมีองค์เจา้แม่
กวนอิมพนั กรรายลอ้มดว้ยพระพุทธรูปสีทอง 500 องค ์ดา้นตรงขา้มวดัมีเจดียห์ลงหวั (LONGHUA PAGODA) 
เจดียแ์ปดเหล่ียมโบราณ 6 ชั้น สูง 44 เมตร เป็นเจดียท่ี์ถูกสร้างข้ึนมาใหม่ในปี 922 แทนเจดียอ์งค์เดิมแต่ไม่
อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร --- เมนพูเิศษ  เต็มอิ่มกบับุฟเฟต์อาหาร 
บ่ำย  น าท่านสู่ ย่ำนเมืองเก่ำเซ่ียงไฮ้ 1192 ซอย เป็นย่านทีฮอตฮิตมาก  ส าหรับคนท่ีชอบถ่ายรูป ซ่ึงจะมีลกัษณะเป็น

ศิลปะยอ้นยุค หรือท่ีปัจจุบนัเรียกว่า แนวสตรีทอาร์ต  ภายในเต็มไปดว้ยคาเฟ่  ร้านคา้ ร้านกาแฟ และร้านขาย
ของท่ีระลึก ต่างๆมากมาย โดยแบ่งเป็นซอยต่างๆมากถึง 1192 ซอย  อิสระใหท่้านเดินเล่น ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
น าท่านเยี่ยมชม ศูนย์ผ้ำไหม ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ ชมวิธีการน าเส้นไหม
ออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใชเ้คร่ืองจกัร ชมการดึงใยไหมรังแฝดเพ่ือมาท าไส้นวมผา้ห่มไหม เหมาะกบัการซ้ือ
เป็นทั้งของฝากและใชเ้อง  จากนั้นใหท่้านชอ้ปป้ิงจุใจกบั ตลำดก๊อปป้ี TAOBAOCHENG มีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือ
มากมาย หลากหลายยี่หอ้ในราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ กระเป๋า ใหท่้านเลือกชอ้ปอยา่งเตม็อ่ิม 

ค ่ำ               อิสระอาหารตามอัธยาศัย 
  *****สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง*****  
23.15 น.          น ำท่ำนเหินฟ้ำสู่ กรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบิน ไชน่ำเซำท์เทิร์น เที่ยวบินที่ CZ8319  (มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 
00.50 น.          เดนิทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ 

******************ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร****************** 

http://www.wonderfulpackage.com/ 

http://www.wonderfulpackage.com/
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ข้อควรทรำบ :  
 ร้ำนที่ระบุในโปรแกรมคือ ร้ำนนวดฝ่ำเท้ำ+ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ,ศูนย์ชำจีน,ผลิตภัณฑ์ยำงพำรำและศูนย์หยก ซ่ึง

จ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเพรำะมีผลกับรำคำทัวร์จึงต้องเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำทุกร้ำน
จ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชมซ่ึงจะใช้เวลำร้ำนละ 60-90 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็น
หลกัไม่มีกำรบังคับใดๆ 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 

 09-12 กมุภำพนัธ์ 2563 
(วนัมำฆบูชำ) 

11,999 11,999 3,000 

28 กมุภำพนัธ์ – 02 มนีำคม 2563 11,999 11,999 3,000 

08-11 มนีำคม 2563 10,999 10,999 3,000 

20-23 มนีำคม 2563 12,999 12,999 3,000 

 22-25 มนีำคม 2563 11,999 11,999 3,000 
 

“ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

 

**ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี(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 
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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 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีใหส่้งข้ึนหอ้งพกั 
 ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่ำนละ 300 หยวน / ลูกค้ำ 1 ท่ำน / ทริป 

 ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่ขอวซ่ีำจีนแบบกรุ๊ปท่ำนละ 1,500 บำท 
วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ใชส้ าเนาหนา้พาสปอร์ต
แบบเตม็ 2 หนา้มองเห็นขอ้มลูชดัเจน และรูปถ่ายสแกน1 รูป และตอ้งส่งเอกสารล่วงหนา้ 14 วนัก่อนเดินทาง) 
หมำยเหต ุหากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงบัการท าวซ่ีากรุ๊ป ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ท าให้ไม่สามารถยื่นวี

ซ่ากรุ๊ปไดท้างบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท พร้อมเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือท าการยืน่ค  าขอวีซ่าเด่ียว

ผา่นศูนยรั์บยืน่    
โปรดทรำบ  ท่ีมีความประสงค ์ยื่นค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ.  ดงัต่อไปน้ีตั้งแต่ ปี 2014 
เป็นตน้มา ไม่สามารถยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ไดต้อ้งยื่นวีซ่าจีนแบบเด่ียวเท่านั้น และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดิม 4 
วนัท าการ 

 1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 
10.อียิปต ์11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.
ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเลีย   
กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการออกเอกสารวซ่ีาเรียบร้อยแลว้มีการยกเลิกเดินทาง วซ่ีาจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถน าไปใช้
กบัการเดินทางคร้ังอ่ืนๆ ได ้และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี 
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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  

 ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่
ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

 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 
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 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 25 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) 

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

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

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

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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 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 
 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) 
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 กรณีเป็นเด็ก อาย ุ6-18 ปี ใช ้สูตบิัตร (ส ำเนำ) และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดา 
อายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ใช ้สูตบิัตร (ส ำเนำ) และแปลเป็นภำษำองักฤษ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ 
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 
 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 

http://www.consular.go.th/
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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 

 

 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 

http://www.visaforchina.org/BKK_TH/upload/Image/mrtp/283233.jpg
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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.์.................................................. 
 


