
 

 

 

รหัสทัวร SLT1903685 
ทัวรจีน เซี่ยงไฮ เมืองโบราณจเูจียเจี่ยว ดิสนียทาวน 5 วัน 3 คืน (CZ) 
เซี่ยงไฮ   น่ังเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว   ยานซินเทียนต้ี   ขึ้นตึกจินเมา 
น่ังรถไฟอุโมงคเลเซอร   หาดไวทาน   ถนนนานกิงลู   ตึกสตารบัค   วัดหลงหัว 
พิพิธภัณฑเซี่ยงไฮ   ถนนเถียนจือฝาง   ตลาดรอยปเฉินหวงเมี่ยว   ดิสนียทาวน 
 

 



 

 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  
23.30 น. พรอมกันทีส่นามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 10 

เคานเตอร U สายการบินไชนา เซาทเทิรน แอรไลน (CZ) โดยมเีจาหนาท่ีของบริษัท
ฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก (สายการบินกําหนดใหโหลดสัมภาระใตทอง
เคร่ืองไดน้ําหนัก 23 กิโลกรัม ทานละ 1 ใบเทาน้ัน) 

 
วันที่สอง เซี่ยงไฮ-นั่งเรือชมเมืองโบราณจเูจียเจี่ยว-รานผาไหม-ยานซินเทียนตี้ 
02.30 น. เหินฟ�าสูเมืองเซี่ยงไฮ โดยเที่ยวบินที่ CZ 8320 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน

เครื่อง) 
06.50 น. เดินทางถึงสนามบนิผูตง เมืองเซี่ยงไฮ มหานครเซี่ยงไฮคือเมืองที่เจริญที่สุดในประเทศ

จีน ที่ไดรบัการขนานนามวา “นครปารีสแหงตะวันออก” ตั้งอยูบนฝم�งแมน้ําหวังผูเสน
เลือดที่หลอเลี้ยงมหานครเมืองน้ีและมีความยาวถึง 80 กม. เปนเมืองศูนยกลางความ
เจริญในดานตางๆ ของภูมิภาค ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การคา การเงิน การลงทุน รวมถึง
ดานแฟช่ัน และการทองเที่ยว เซี่ยงไฮจึงนับเปนความภาคภูมิใจของชาวจีน เปน
สัญลักษณของจีนยุคใหมในดานความกาวหนาและความทันสมัย ยงัเปนศูนยกลาง
การคา เมืองทา และเปนเมืองขนาดใหญที่สุดของจีน ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรเรียบรอยแลว 

เชา รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
นําทานเดินทางสูเมืองโบราณจูเจียเจีย่ว มีฉายาวาเวนิชตะวันออกแหงเมืองเซี่ยงไฮ 
เปนอีกหน่ึงยานเการิมน้ําที่มีชื่อเสียงในเซีย่งไฮ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยวมีพื้นท่ีทั้งหมด 
47 ตารางกิโลเมตร มปีระวตัิศาสตรยาวนานกวา 1700 ป ซึ่งพื้นที่ท้ังหมดไดรับการ
อนุรักษไวเปนอยางดี จดุเดนขอเมืองโบราณแหงน้ีคือพ้ืนที่ดานในน้ันมีแมน้ําหลากหลาย
สายเช่ือมโยงไปยังพื้นที่ตางๆ โดยรอบ ทําใหมีบรรยากาศที่สวยงามและรมรื่น นาํทุก
ทานลองเรือชมวิวบานเรือนเกาแกริมน้ํา ในอดีตเปนชมุชนที่มีผูคนประกอบอาชีพ
คาขาย ทอผา และขายขาว ซึ่งรานคาและอาคารสวนใหญยังคงไดรบัการอนุรักษเอาไว
เปนอยางดีจนถึงปจจุบนั พื้นท่ีภายในเมืองโบราณจูเจียเจี่ยวมีทั้งวัด รานคา รานอาหาร 



 

 

 

และจุดทองเที่ยวท่ีนาสนใจหลายแหง เชน สะพานฝางเชิง สะพานหินขนาดใหญความ
ยาว 72 เมตร สวนเขอซื่อ และวัดหยวนจิน 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 แวะชมผลิตภัณฑที่ทําจากผาไหมจีนทีม่ีชื่อเสียงโดยเฉพาะผาหมไหมที่หมอุนในหนา

หนาว และเย็นสบายในหนารอน รวมถึงผลิตภัณฑที่ทําจากผาไหมตางๆ มากมาย ทั้ง
เส้ือผา ผาพันคอ 

 นําทานสูยานซินเทียนตี้ เปนยานทองเที่ยวท่ีมีบรรยากาศรมร่ืน มีกลิ่นอายของ
วัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมตะวันตกเขาดวยกัน ภายในยานน้ีเต็มไปดวยรานอาหารเกๆ 
มากมาย ที่ขายทั้งอาหารจีนและอาหารชาติอ่ืนๆ และยังมีโตะน่ังทานดานนอกเหมือนกับ
รานอาหารในยุโรป และยังมีรานคาและรานแบรนดเนมตางๆ มาเปดในยานน้ี จนเปนอีก
หน่ึงยานชอปปم�งยอดนิยมอีกดวย ในอดีตบริเวณยานซินเทียนตี้เคยเปนยานที่อยูอาศัย
ของชาวเซี่ยงไฮ จึงเต็มไปดวยบานที่ถูกสรางจากอิฐบล็อกแบบฝรั่ง สถาปตยกรรม
ผสมผสานแบบน้ีมีชื่อวา ฉือคูเหมิน (Shikumen) มีความหมายวาประตูหิน เปนสไตล
ของตึกแถว 2-3 ช้ันที่ผสมผสานสไตลตะวันตกและตะวันออก จดุเดนคือการใชอิฐเรียง
กันเปนแถว เริ่มตนตั้งแตชวงกลางของป ค.ศ. 1860 จนไดรับความนิยมและเปน
สัญลักษณของทีบ่งบอกถึงความเปนเซี่ยงไฮ 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางเขาท่ีพัก  
พักที่ SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเทา 4*  

 
วนัที่สาม รานนวด-ขึ้นตึกจินเมา-นั่งรถไฟอุโมงคเลเซอร-หาดไวทาน-ถนนนานกิงลู- 
 ตึกสตารบัค 
เชา รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก 

นําทานชมศูนยสมุนไพรจีน ทานจะไดรับฟงการบรรยายถงึสรรพคุณของสมุนไพรจีน 
และรับการบริการนวดฝ�าเทาเพ่ือเปนการผอนคลาย  
นําทานขึ้นตึกจิเมา JINMAO TOWER ช้ันที่ 88 ชมทัศนียภาพรอบเมืองเซี่ยงไฮ เปน
ตึกระฟ�าออกแบบโดยสถาปนิกอเมริกนั เอเดรียน สมิธ ใน สคิดมอร, โอวิงส แอนด 
เมอรริลล เคยมคีวามสงูเปนอันดับที่ 5 ของโลกจากความสูงหลังคา และอันดับที่ 7 ของ
โลกเมื่อวัดรวมถงึยอดสูงสุดโดยมคีวามสูง 421 เมตร หรือ 1,380 ฟุต และมีทั้งหมด 



 

 

 

88 ชั้น พื้นท่ีรวมกวา 278,707 ตารางเมตร โดยใชเปนสํานักงาน และโรงแรมเซี่ยงไฮ
แกรนดไฮแอท 
นําทานนั่งรถไฟลอดอุโมงคเลเซอร เปนอุโมงคลอดแมน้ําสายแรกในประเทศจีน เพ่ือ
ขามไปยังฝم�งตรงขามใชเวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอรเปน
รูปตางๆ สรางความตืน่ตาต่ืนใจใหกับผูน่ังรถไฟอุโมงคเลเซอรแหงน้ี มีความลึกลงไป
จากพื้นแมน้ํา 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร สรางเสร็จเมื่อป ค.ศ. 2000  
จากน้ันนําทานสูหาดไวทาน หรือเดอะบนัด (The Bund) ซึ่งไมไดเปนหาดทราย
ชายทะเลแตอยางใด แตเปนยานถนนริมแมน้ําหวงผูฝم�งตะวันตกซึ่งอยูในยานเมืองเกา 
มหานครเซี่ยงไฮแบงเปนเขตเมืองเกาและเขตเมืองใหม ฝم�งเมืองเกาเรียกวาฝم�งผูซ่ี (Puxi) 
และฝم�งเมืองใหมเรียกวาฝم�งผูตง (Pudong) มแีมน้ําหวงผูแบงเมืองเซีย่งไฮออกเปนสอง
ฝم�ง และบรรยากาศของสองฝم�งแมน้ําก็แตกตางกันอยางชัดเจน หาดไวทานเปนสถานที่ท่ีมี
ชื่อเสียงที่สุดของเซี่ยงไฮ นับต้ังแตอดีตกาลจนถึงปจจบุัน ต้ังอยูบนถนนจงซานรมิแมน้ําที่
มีความยาว 1.5 กิโลเมตร เลาะไปตามรมิแมน้ําหวงผูเปนยานอาคารสไตลยุโรปทีม่ีความ
งดงามเกาแกกวารอยป และในปจจุบันก็ใชเปนโรงแรม ที่ทําการธนาคารแหงชาติ รวม
ไปถึงยังเปนที่ทําการกงสุลไทย หาดไวทานเคยเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรที่โดงดัง
เร่ือง "เจาพอเซี่ยงไฮ" ถายทอดเร่ืองราวของเจาพอเซี่ยงไฮ ที่เกิดขึ้นในยุคที่เมืองเซ่ียงไฮ
เต็มไปดวยเจาพอหลายแกงแยงชิงอํานาจกันใหวุนวายไปหมด หาดไวทานจึงมีชื่อท่ีรูจัก
ในหมูนักทองเท่ียวชาวไทยวา "หาดเจาพอเซี่ยงไฮ" และทุกทานจะสามารถมองเห็นวิว
ของหอไขมุก อยูฝم�งตรงขามซึ่งเปนสัญลักษณอันโดดเดนของเมืองเซี่ยงไฮ อิสระใหทุก
ทานถายภาพตามอัธยาศัย  

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เสี่ยวหลงเปา 
อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัยทีถ่นนนานกิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ สอง
ขางทางจะมีรานคาจําหนายสินคาตางๆ มากมาย ทั้งแบรนดหรูอยางกุชช่ี (Gucci) 
หลุยส วิตตอง (Louis Vuitton) รวมไปถึงแบรนดแฟชั่นอีกหลากหลายใหไดเลือกซื้อ  
นําทานสูตึกสตารบัคส (Starbucks Reserve Roastery Shanghai) สาขาใหญ
ที่สุดในโลก ณ มหานครเซี่ยงไฮ อยูบนอาคาร 2 ชั้น พื้นท่ีกวา 2,700 ตารางเมตร มี
พนักงานกวา 400 คน ใหญกวาสาขาปกติถึง 300 เทา ดานบนของรานตกแตงดวย
แผนไมรูปหกเหล่ียม ดวยงานแฮนดเมดจํานวน 10,000 แผน ชมถงัคั่วกาแฟ



 

 

 

ทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเทาตึก 2 ชั้น ประดับประดาดวยแผนตราประทับแบบจีน
โบราณมากกวา 1,000 แผน มีบารจิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลกที่ยาวถึง 88 ฟุต มี
เครื่องด่ืมมากกวา 100 ชนิด และพบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เทคโนโลยี AR 
(Augmented Reality การผสานโลกความเปนจริงเขากับโลกเสมือน) สองมือถือไป
ตรงไหนก็จะมีขอมูลออกมา สรางความสนุกสนานใหกับลูกคาท่ีเขามาใชบริการอีกดวย 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางเขาท่ีพัก  
พักที่ SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเทา 4*  

 
วนัที่สี่ รานหยก-วัดหลงหัว-พิพิธภัณฑเซี่ยงไฮ-ถนนเถียนจือฝาง- 
 ตลาดรอยปเฉินหวงเม่ียว 
เชา รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก 

นําทานแวะรานหยก ชมที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ใหทานไดเลือกซื้อ
กําไรหยก แหวนหยก หรือผเีซียะสัตวมงคลท่ีมีชื่อเสียง 
นําทานเดินทางสูวัดหลงหัวซื่อ วัดโบราณแหงมหานครเซี่ยงไฮ เปนวัดที่เกาแกที่สุด
ตั้งอยูทางตอนใตของมหานครเซี่ยงไฮ ประวตัขิองวัดความเปนมาของวัดตองเลา
ยอนกลับไปในสมัยสามกก เมื่อป 242 ซุนกวนตองการสรางวัดแหงน้ีขึ้นเพื่ออุทิศใหกับ
มารดาผูลวงลับ จึงเกดิเปนวัดขึ้นคร้ังแรกโดยในตอนน้ันใชชื่อวดัวา “วัดเซียนซื่อ” แต
ตอมาไดจึงไดเปลี่ยนเปนหลงหัวซื่อ ภายในวัดมีวิหารเจ็ดหลังตั้งอยูบนพื้นที่กวางขวาง
ที่สุดในบรรดาวัดของนครเซี่ยงไฮ วิหารแตละหลังมีรูปปم�นพระพุทธรูปและเทพผูพิทักษ
ประดษิฐานอยูใหผูคนไดเขามากราบไหวขอพร อาทิ ในวิหารใหญมพีระศรีศากยมุนี 
วิหารพระเมตไตรย หรอืวิหารเจาแมกวนอิม ที่มีองคเจาแมกวนอิมพนักร รายลอมดวย
พระพุทธรูปสีทอง 500 องค 
นําทานชมพิพิธภัณฑเซี่ยงไฮ ที่กอต้ังมาต้ังแต ป ค.ศ. 1952 และมาสรางใหมอีกครั้ง
ในป ค.ศ. 1994 ดวยงบประมาณถึง 700 เหรียญสหรัฐ เพ่ือเก็บรวบรวมเร่ืองราวของ
จีน ตลอดจนทรัพยสมบัติอันประเมินคามิได ที่ยังหลงเหลืออยูใหชมเปนบุญตา
พิพิธภัณฑน้ีแบงออกเปน 11 หองแสดงศิลปะ และ 3 หองจัดนิทรรศการ ในแตะละหอง
ศิลปะจะจัดแสดงศิลปะหลักๆของจีน ไดแก เครื่องทองเหลืองโบราณ เครื่องเซรามคิ
โบราณงานวาด งานเขยีนลายมือ งานแกะสลกัโบราณ เครื่องหยกโบราณ เหรียญ 



 

 

 

เครื่องแตงบานที่ใชในสมัยราชวงศหมิง และ ชิง ตราประทับ รวมถึงศิลปะโบราณของชน
ชาติตางๆ ที่อาศัยในจนี 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ขาหมูรํ่ารวย 
นําทานสูถนนเถียนจือฝาง ถนนสายฮปิสเตอรในเซี่ยงไฮ เปนยานที่เต็มไปดวยตรอก
ซอยเล็กๆ อาคารบานแถวน้ีเปนสไตลยุโรปผสมกับสไตลจีน ภายในเปนรานคาขายของ
แบรนดทองถิ่น ทั้งของใชและของท่ีระลึกจากเซี่ยงไฮ นอกจากน้ันยงัมีคาเฟ�และ
รานอาหาร อิสระทุกทานตามอัธยาศัย  
นําทานเดินทางสูตลาดเฉินหวงเม่ียว หรือตลาดรอยป เดิมเปนที่ต้ังของวัดเฉิงหวง
เมี่ยว เปนสวนสาธารณะใจกลางเมือง ชวยสรางเมืองใหนาอยู ลดความตงึเครียดของ
ชีวิตเมืองไดด ี อาคารบานเรือนบริเวณน้ีเปนสถาปตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและ
ชิง สีสันรานคาตางๆ ที่ตกแตงสไตลสถาปตยกรรมแบบโบราณจีน โทนสีเขมแดงคลาสิค
โบราณ และโคมสีแดง ท้ังรานขายอาหาร รานขนมพื้นเมือง ของท่ีระลึกตางๆ มากมาย 
ถือเปนตลาดนัดขนาดใหญที่นอกจะทําใหทานไดของที่ถูกใจแลวและยังไดอ่ิมเอมกับ
บรรยากาศความสวยงามอีก อิสระใหทุกทานชอปปم�งสินคาตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางเขาท่ีพัก  
พักที่ SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเทา 4*  
 

วนัที่หา ดิสนียทาวน-เซี่ยงไฮ-กรุงเทพฯ 
เชา รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางสูดิสนียทาวน Disney Town ตั้งอยูทางทิศตะวนัตกของสวน

สนุกดิสนียแลนดเซี่ยงไฮ อิสระใหทุกทานไดเที่ยวชม เพลิดเพลินเดินเลนถายรูปตาม
อัธยาศัย ซึ่งมีพื้นท่ีบริเวณกวางมาก มีทาเรือเล็กๆ สวนสาธารณะขนาดใหญ 
รานอาหารทั้งอาหารจีน ญี่ปุ�น เอเซียและอาหารนานานชาติ และรานคาแบรนดตางๆ  
เชน New balance, Samsonite, SHEL’TTER, LEGO, Crocs, innisfree, 
Hot Toys (สินคาจาก Marvel และ Star Wars) บริเวณลานตรงกลางในวันอากาศดี
จะมีการบรรเลงเพลงเปนการแสดงจากแคสเตอรของดิสนียโดยใชเครื่องดนตรีจีน
ทั้งหมด นาสนใจมาก 

 



 

 

 

***อิสระอาหารกลางวัน และเย็นตามอัธยาศัย*** 
 ***เลือกซื้อเพ่ิมบัตรเขาดิสนียแลนดเซ่ียงไฮ จายเพ่ิมทานละ 3,000 บาท 
 กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 
21.15 น.  เดินทางโดยสายการบินไชนา เซาทเทิรน แอรไลน (CZ) เที่ยวบินที่ CZ 8319 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
00.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ  
   ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ    
 
อัตราคาบริการXXไมรวมคาวีซา 1,650 บาท / คาทิปไกดและคนขับรถ 2,000 บาทXX 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 
พักหองละ 2-
3 ทาน 

ราคาเด็ก เสริม
เตียง 
พักกับผูใหญ 2 
ทาน 

ราคาเด็ก ไม
เสริมเตียง 
พักกับผูใหญ 2 
ทาน 

พักเด่ียว 
จายเพ่ิม 

13-17 พ.ย. 7,999 7,999 7,999 3,500 
27 พ.ย.-1 ธ.ค. 8,999 8,999 8,999 3,500 
11-15 ธ.ค. 8,999 8,999 8,999 3,500 
1-5 ม.ค. 63 9,999 9,999 9,999 3,500 
15-19 ม.ค. 63 7,999 7,999 7,999 3,500 
29 ม.ค.-2 ก.พ. 63 8,999 8,999 8,999 3,500 
12-16 ก.พ. 63 8,999 8,999 8,999 3,500 
26 ก.พ.-1 มี.ค. 63 8,999 8,999 8,999 3,500 
11-15 มี.ค. 63 9,999 9,999 9,999 3,500 

 
ลูกคาที่เคยเดินทางไปประเทศดังตอไปน้ีจะตองย่ืนวีซาเด่ียวเทานั้น!!(นับตั้งแต 1 มกราคม 
2557 เปนตนมา) อสิราเอล / อัฟกานิสกาถน / ปากีสถาน / อซุเบกิสถาน / ทาจิกิสถาน / 
เติรกเมนิสถาน / อิหราน / อิรัก / ตุรกี / อียิปต / ซาอุดีอาระเบีย / ซีเรีย / เลบานอน / 
จอรแดน / อินเดีย / ศรีลังกา / ลิเบีย / ซดูาน / แอลจีเรีย / ไนจีเรีย / คาซัคสถาน / โซมา
เรีย / เยเมน / โอมาน / รัฐปาเลสไตน 
 
 



 

 

 

อัตรานี้รวม 
คาต๋ัวเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–เซี่ยงไฮ-กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุป) / คารถโคชปรับอากาศ
บริการตลอดการเดินทาง / คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ระบุไวในรายการ / คาท่ีพักตามที่ระบุไวใน
รายการ (กรณีพัก 3 ทาน ทานที่ 3 เปนเตียงเสริม) / คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางทานละ 23 
กิโลกรมั (สายการบินกาํหนดใหโหลดสัมภาระใตทองเครื่องไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน) / คาบัตรเขาชม
สถานที่ทองเที่ยวตางๆ ตามรายการที่ไดระบุไว / คาประกันอุบัติเหตใุนการเดินทาง 1,000,000 
บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม) / มคัคุเทศกบรกิารตลอดการเดินทาง 
 
อัตรานี้ไมรวม 
XXคาทิปไกดทองถิ่น และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจายทิป 2,000 บาท/ทาน*** (จาย
ที่สนามบิน) 
XXทิปหัวหนาทัวรขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคา 
XXคาวีซา 1,650 บาท เปนวีซาเขาเมืองจีนแบบกรุป เฉพาะพาสไทยเทาน้ัน (จายพรอมคาทัวร) 
พาสตางชาติกรุณาสอบถามกอนทําการจองทัวร (กรณีวีซากรุปยกเลิก หรือตม.แจงปดดานวีซา
กรุป ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามจะตองจายเพิ่มคาวีซาเดี่ยวที่จะตองยื่นจากเมืองไทยเพิ่มอีกทานละ 
1,650 บาท ใชเวลายืน่ 4 วันทําการ) 
คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ / คาอาหาร และ
เครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ / คาธรรมเนียมกระเป�าเดินทางที่น้ําหนักเกิน 23 กก. / 
คาใชจายอ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท คามนิิบาร ฯลฯ / ภาษีมูลคาเพิ่ม 
7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และกรุณาแจงลวงหนาต้ังแตทําการจองกรณีตองการใบกํากบัภาษี / 
คาภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอีก 
 
ลูกคาทานในมีวีซาจีนอยูในเลมพาสปอรตจะตองจายคาวีซากรุปปกติ เน่ืองจากเปนทัวรราคา
โปรโมช่ัน กรุณาแจงทางบริษัทฯ ตอนทาํการจองทัวรถามีวีซาจีนอยูในเลมพาสปอรต       
ทางตม. จะถือวาทานใชวีซาในเลมผานดานในการเขาเมืองจีน เนื่องจากเปนขอกําหนดของ
ทางตม. บริษัทฯ ทัวรไมสามารถย่ืนเปนวีซากรุปใหได ถาทานใดไมแจงวามีวีซาจีนอยูในเลม
พาสปอรต กรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้นทางลกูคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเองทั้งหมด 
 



 

 

 

เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท พรอมสงสําเนาพาสปอรต / สวนที่เหลือจายกอน
เดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือคืนเงินทุกกรณี เน่ืองจากเปนราคาทัวร
โปรโมช่ัน 
 
เอกสารที่ใชในการย่ืนวีซากรุป 
1. สแกนสีหนาแรกของหนังสือเดินทาง (หนาท่ีมีรูปและรายละเอียด ตามตัวอยาง) 
2. สแกนรูปสี 2 น้ิว พื้นหลังขาว คูกบัหนาพาส (ตามตัวอยาง) 
3. หนังสือเดินทางตองที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไมตํ่ากวา 6 เดือน 
มีหนาวางสําหรับประทับตราอยางนอย 2 หนาเต็ม 
 
 
 
***เงื่อนไขพิเศษสําหรับการจองทัวร*** 
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทาน ออกเดินทางมีหัวหนาทัวร 
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดตางๆ กอนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, 
ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร และจองหองพัก เพ่ือประโยชนของลูกคา 
 
**รายการนี้จะเขารานรัฐบาลจีน เพ่ือโปรโมทการทองเที่ยว แตละรานใชเวลาในการนําเสนอ
ประมาณ 1-1.30 ช่ัวโมง*** เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ เม่ือทานเดินทางไปกับคณะแลว ขอ
ความกรุณาใหทานตามคณะทองเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม หากทานตองการที่จะไมทองเที่ยวตามรายการในแตละวัน ทางบริษัทฯ ขอความ
กรุณาใหทานชําระเงินเพ่ิม 2,000 บาท ตอวันตอทานเน่ืองจากราคาทัวร เปนราคาพิเศษซึง่
ไดรับการสนับสนุนจากการทองเที่ยวปกก่ิง และรานคาตางๆ 
 
เงื่อนไขการยกเลิก  
ยกเลิกกอนการเดินทาง 31 วัน  / คืนคาใชจายท้ังหมด หรือเก็บคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริง 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 16-30วัน/ เก็บคาใชจาย 5,000-10,000 บาท แลวแตกรณี 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-15 วนั  / เก็บคาบรกิารทั้งหมด 100 % 



 

 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ

จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เชน การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตางๆ 

2. เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรบัราคาสงูขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคา
ภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปน
จริง เพราะทางบรษิัทยังไมไดรวมภาษีน้ํามนัใหมที่อาจจะเกิดขึ้น 

3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ
ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน 

5. การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเท่ียวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบรกิารคืนได 
เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย  

6. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ 
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เงื่อนไขตางๆ 

7. การทองเที่ยวประเทศจีนน้ันจะตองมกีารเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปนการ
สงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว  คือรานหยก รานบัวหิมะ รานผาไหม รานหยก รานไขมกุ 
รานนวดเทา รานผีเซี๊ยะ รานชา หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม 
ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดงักลาวแลว 

 
โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนเปลี่ยนกฎในการย่ืนวีซาจีนบอยครั้งการเรียกขอเอกสาร
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เปนเอกสิทธิข์องสถานทูต ซึ่งบางครั้งบริษัททัวร
ไมทราบลวงหนา 
 



 

 

 

กรณีย่ืนวีซาเดี่ยว เอกสารที่ใชในการย่ืนวีซาสําหรับหนังสืถอเดินทางไทย***ใชเวลาย่ืน 4 วัน
ทําการ*** 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน 
หมายเหตุ : หนังสอืเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิน้ ถาเกิดการชํารุด เจาหนาที่
ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย2 
หนาเต็ม   

3. รูปถายหนาตรงถายจากรานถายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พ้ืนหลังสขีาว
เทานั้น 

ขอหาม: หามแม็ครูป, หามรูปเปนรอย, หามเปم�อน, หามยิ้ม, หาม
ใสเสื้อสีออนและสีขาว (หามใสเสื้อคอกวางแขนกุดซีทรูลูกไมสาย
เด่ียวชุดราชการชดุยูนิฟอรมชุดทํางานชดุนักเรียนนักศึกษา), หาม
ใสแวนตาสีดําหรือกรอบแวนสีดํา, หามสวมใสเครื่องประดับทุก
ชนิดเชนตางหูสรอยกิ๊ปติดผมคาดผมเข็มกลัด เปนตน 
รูปตองเห็นคิ้วและใบหทูั้ง 2 ขางชัดเจนหามผมปดหนา 
รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเทาน้ันและตองไมใช
สต๊ิกเกอรหรือรูปพริ้นซจากคอมพิวเตอร รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน 
 
***ทานที่ประสงคใชรปูถายขาราชการในการยื่นวีซากรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจดัมา
พรอมกับการสงหนังสือเดินทาง 
***ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน
การทําวีซาจีน ทานจะตองรับผดิชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง เน่ืองจาก
บริษัทฯไมทราบกฎกตกิาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของ
ทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 
2 อาทิตย 
 

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปเดินทางใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรือ แม 



 

 

 

1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกดิ) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสตูิบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
3. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
4. กรณีชื่อไมตรงกบัสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
เดินทางพรอมญาต ิ
1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกดิ) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสตูิบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
3. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
4. กรณีชื่อไมตรงกบัสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน 
 
กรณีผูเดินทางที่ช่ือเปนชาย แตรูปราง หนาตาเปนหญิง (สาวประเภทสอง) ใชเอกสาร
เพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
1.หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษอังกฤษตวัจริงเทาน้ัน  
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เปนภาษาอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
4. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน 
***ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับยื่นวีซาที่ศูนยยื่นวีซาจีนในวันยื่นวีซา*** 
 
กรณีย่ืนดวน2 วันจายเพ่ิม 1,500 บาท 
ยกเวนตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน25 ประเทศ : ออสเตรีย เบล
เยี่ยม สาธารณรัฐเช็กเดนมารก ฟนแลนด ฝรัง่เศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลีลิทัวเนีย
ลัตเวียลักเซมเบิรกมอลตาเนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน 
สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย***ไมสามารถย่ืนดวนได*** 
 
กรณีหนังสือเดินทางตางชาติ 
หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,500 บาท / หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ 
กรุณาสอบถามเพิ่มเติม 



 

 

 

เอกสารที่ตองใชสําหรับตางชาต ิ
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสอืเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิน้ ถาเกิดการชํารุด เจาหนาที่
ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย2 หนา
เต็ม   

3. รูปถายหนาตรง ถายจากรานถายรปูจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พ้ืนหลังสขีาว
เทานั้น 

4. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยตัวจริงเทาน้ัน ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ากวา 3 – 6 
เดือน หากไมไดทาํงานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศ
จีนดวยตนเอง 

5. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มตีราประทับและลายเซ็น 
6. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
7. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กรอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS./ MRS./ MR.) 
NAME................................................................SURNAME.................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน          ○  หมาย          ○  หยา   
     ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส
.....................................................................................................  
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..............................รหัสไปรษณีย..............................................                  
โทรศัพทบาน..............................................มือถือ................................................. 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..............................รหัสไปรษณีย ..................................................... 
โทรศัพทบาน.......................................................... 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................... 
ตําแหนงงาน
................................................................................................................................................................. 
ที่อยูสถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ............................................................................. 
โทร..................................................................  



 

 

 

(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมี
การโทรเชค็ขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม   ○  ไมเคย    ○  เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่.............. เดือน............................ป...................   
ถึง วนัที่.............เดือน.............................ป..................... 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม   ○  ไมเคย   ○  เคย  โปรดระบุ  
เมื่อวันที่.............. เดือน.............................ป.................   
ถึง วนัที่..............เดือน.............................ป...................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสมัพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME............................................................... 
RELATION................................................................................................................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME............................................................... 
RELATION................................................................................................................................................ 
 
หมายเหตุ 
**   กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจรงิ 
**   ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครดั) 


