
 

 

รหัสทัวร SSH1903385 
ทัวรจีน ทัวรคุณธรรม ทัวรเซี่ยงไฮ...ขนมฝกบัว ดิสนียแลนด 
สุดชิค 3 ไฮไลทใหม 5 วัน 2 คืน (CZ) 
โรงถายภาพยนตรเซี่ยงไฮ   M50 Creativity Space   ถนนเทียนจื่อฝาง 
หาง HKRI TAIKOO HUI   สวนสนุกเซี่ยงไฮดิสนียแลนด   หาดไวทาน 
ถนนนานกิง   ตึก STARBUCKS ทีใ่หญและสวยที่สุดในโลก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ) X X X  

2 

กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ (CZ8320 : 
02.30-06.55)  
โรงถายภาพยนตรเซี่ยงไฮ- M50 
Creativity Space-หาง HKRI 
TAIKOO HUI 

  X 

HOLIDAYINN 
EXPRESS HOTEL 
หรือเทียบเทา ระดับ 
4 ดาว 

3 
สวนสนุกเซี่ยงไฮดิสนยีแลนด (รวม
คาเขา) 
 

 X X 

HOLIDAYINN 
EXPRESS HOTEL 
หรือเทียบเทา ระดับ 
4 ดาว 

4 

หาดไวทาน-ถนนนานกิง-ตึก 
STARBUCKS ที่ใหญและสวย
ที่สุดในโลก-ถนนเทียนจื่อฝาง 
สนามบินเซี่ยงไฮ (CZ8319 : 
21.15-00.55+1)  

  ✈  

5 กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ) X X X  

กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถ จํานวน 120 หยวน/คนตลอดการ
เดินทาง กําหนดการเดินทาง เดือนพฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563  



 

 

วันแรก   กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
23.30 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก (ระหวางประเทศ) 

ชั ้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN 
AIRLINE (CZ) โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน 

วันแรก   กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ-โรงถายภาพยนตรเซี่ยงไฮ- M50 Creativity 
Space-หาง HKRI TAIKOO HUI 
02.30 น. เหินฟ�าสู เมืองเซี่ยงไฮ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE  

เที่ยวบินที่ CZ8320  
   (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
06.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานผูตง มหานครเซี่ยงไฮ “ นครปารีสแหงตะวันออก ” 

ปจจุบันเซี่ยงไฮเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมที่ใหญที่สุดของจีน แบงออกเปน 2 เขต 
คือ เขตผูตงใหม และเขตผูซีเมืองเกากั้นโดยแมนํ้าหวงผู หลังผานพิธีการตรวจคน
เขาเมือง นําทานเดินทางสูภัตตาคาร 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร   
  นําทานเดินทางสู โรงถายภาพยนตรเซี่ยงไฮ “Shanghai Film Park” โรง

ถายภาพยนตรขนาดใหญที่หลายคนขนานนามวาเปน"ฮอลลีวูดเมืองจีน" ภายในมี



 

 

การจําลองฉากมากมายทั้งแบบทันสมัยและแบบยอนยุค มีภาพยนตรและละคร
หลายรอยเรื่องใชที่นี่เปนสถานที่ถายทําภาพยนตรดังๆ หลายเรื่องเลย ใครเปน
แฟนหนังจีนดูจากฉากตางๆ นาจะพอนึกเรื่องออกอยู ที่แนๆ ก็ตองมี เจาพอเซี่ยง
ไฮ แนนอน 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…ไกแดง  
บาย  นําทานเดินทางสู M50 Creativity Space สําหรับคนสายอารทที่อยากหาแรง

บันดาลใจเพิ่มเติม จากการรีโนเวทโกดังเกาจนเกิดยาน Creative Space ที่ชื่อ
วา M50 Creativity Space ที่รวมบรรดาศิลปนฝมือเยี่ยมกวา 100 คนจากทั่ว
โลก มาเปดโชวแสดงผลงาน ขายของเกๆ อีกทั้งยังมีคาเฟ� บารและรานอาหาร มุม
ถายรูปชิคๆ เยอะมากๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู หาง HKRI TAIKOO HUI ที่นี่เปนหนึ่งในหางหลักของ
คนเซี่ยงไฮ แบรนดดังแทบจะทุกชนิดมารวมกนัอยูท่ีหางแหงน้ี สายชอปพลาดไมได
แลว ของกินก็เด็ดมาก เดินหางน้ีใชเวลาเดินทั้งวันยังไมหมดเลย   
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�งของทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พักที่ HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 
**** 

วันที่สาม สวนสนุกเซี่ยงไฮดิสนียแลนด (รวมคาเขา) 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเขาสูดินแดนแหงความฝน SHANGHAI DISNEYLAND เซี่ยงไฮดิสนีย
แลนด แหงนี้เปนสวนสนุกแหงที่ 6 ของดิสนียแลนดทั่วโลก มีขนาดใหญอันดับ 2 
ของโลก รองจากดิสนียแลนดในออรแลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเปนสวน
สนุกดิสนียแลนดแหงที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยูในเขตฉวนซา ใกลกับแมนํ้าหวงผู และ
สนามบินผูตง สวนสนุกเซี่ยงไฮดิสนียแลนดมีขนาดใหญกวาฮองกงดิสนียแลนดถึง 
3 เทาเลยละ ใชเวลารวม 5 ปในการกอสราง โดยใชงบทั้งสิ้นราว 5.5 พันลาน
เหรียญ หรือราว 180,000 ลานบาท สวนสนุกแหงนี้เปนทรัพยสินของดิสนียรอย
ละ 43 ที่เหลือเปนของ ซั่งไห เสิ่นตี้ กรุป กิจการรัฐวิสาหกิจจีน รวมถึงภาคสวน
ตางๆ ที่อัดฉีดเงินสนับสนุนเพื่อชวยกันแสวงหาผลกําไรในอนาคต  ในสวนสนุก
จะไฮไลตดวย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนียที่ใหญที่สุดใน
โลก และม ีทั ้ งหมด 6 ธ ีมพาร คด วยกัน ทั ้ ง  Adventure Isle, Mickey 



 

 

Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove 
และ Fantasyland มีสารพัดเครื่องเลนหวาดเสียว และแหลงรวมความบันเทิงที่
นาสนใจ  ในสวนของโรงแรมจะมี The Shanghai Disneyland Hotel เปน
โรงแรมที่ไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปะสมัยใหมที่มีกลิ่นอายของมนตรขลัง ดิสนีย 
และอีกโรงแรมชื่อ Toy Story Hotel ตกแตงดวยของเลนจากการตูนดิสนียเรื่อง 
Toy Story ดูนารักไมแพกัน ที่ Disneytown ก็จะรวมแหลงชอปปم�ง แหลงทาน
อาหาร และความบันเทิงตางๆ อาทิ Walt Disney Grand Theatre โรงละคร
บรอดเวยแหงแรกของจีนที่เคยฉายเรื่อง Lion King ดานโซน Wishing Star 
Park ก็จะเปนสวนพฤกษชาติสวยงามขนาด 40 เอเคอร มีทางเดินเลียบทะเลสาบ
ที่สองไฟกะพริบอยางเวอรวัง เหมาะกับคนรักธรรมชาติ สมควรแกเวลา นําทาน
เดินทางสูท่ีพัก 
อาหารเที่ยงและอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการเที่ยว
เคร่ืองเลนของทาน 
หมายเหตุ : ในกรณีที่ตรงวันหยุดชวงเทศกาล เนื่องจากจะมีนักทองเที่ยว
คอนขางมาก อาจทําใหไมสามารถทองเที่ยวหรือเลนเครื่องเลนไดตามที่หวัง
ไว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันเขาชมดิสนียแลนดโดยไม
ตองแจงใหทานทราบลวงหนา และไมคืนคาบริการใดๆทั้งสิ้น  



 

 

  
  พักที่ HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 

**** 
วันที่สี่ หาดไวทาน-ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่ใหญและสวยที่สุดในโลก-

ถนนเทียนจื่อฝางสนามบินเซี่ยงไฮ 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสูบริเวณ หาดไวทาน ตั้งอยูบนฝم�งตะวันตกของแมนํ้าหวงผูมีความยาวจาก

เหนือจรดใตถ ึง 4 กิโลเมตรเปนเขตสถาปตยกรรมที ่ได ช ื ่อวา “พิพิธภัณฑ
สิ่งกอสรางหมื่นปแหงชาติจีน” ถือเปนสัญลักษณที่โดดเดนของนครเซี่ยงไฮ   



 

 

 จากนั้นนําทานชอปปم�งยาน ถนนนานกิง ศูนยกลางสําหรับการชอปปم�งที่คึกคักมาก
ที่สุดของนครเช่ียงไอ รวมทั้งหางสรรพสินคาใหญช่ือดังกวา 10 หาง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลง
เปา 

บาย  นําทานสู ตึก STARBUCKS สาขาใหมที่นครเซี่ยงไฮ มาพรอมกับความยิ่งใหญ
อลังการ ครองตําแหนงสตารบัคสที่ใหญและสวยที่สุดในโลก ซึ่งไดทําการเปดตัว
ไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560  มีเนื้อที่ใหญโตถึง 2,787 ตารางเมตร ดานบน
ของรานตกแตงดวยแผนไมรูปหกเหลี่ยมซึ่งเปนงานแฮนดเมดจํานวน 10,000 
แผน และที่ตั้งตระหงานอยูกลางรานคือถังคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูง
เทาตึก 2 ชั้น ประดับประดาดวยแผนตราประทับแบบจีนโบราณมากกวา 1,000 
แผน ซึ่งบอกเลาเรื่องราวความเปนมาของสตารบัคส กาแฟที่คั่วในถังทองเหลืองน้ี
จะถูกสงผานไปตามทอทองเหลืองดานบน ซึ่งจะทําใหเกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี 
มีเคานเตอรที่ยาวที่สุด ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตําแหนงเคานเตอรของ
สตารบัคสที่มีความยาวที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกวา 100 ชนิด 
รวมทั้งเครื่องด่ืมที่มีเฉพาะสาขาน้ีเพียงแหงเดียว  



 

 

 
  จากนั้นนําทานชม ยานศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง เปนเขตอยูอาศัยของชาวบานใน

ยุค ค.ศ.1920–1930 ประกอบไปดวยบานทรงยุโรปสลับกับบานแบบจีน ถนน
แหงนี้เริ่มมีชื่อเสียง ในป ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปน
แบบติดดิน หรือที่ปจจุบันเรียกวา “แนวสตรีท” ภายในเต็มไปดวยคาเฟ� และราน
ขายของที่ระลึก และงานแสดงของศิลปนทั้งในและตางประเทศ 
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�งของทาน 

  ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินเซี่ยงไฮ 
21.15 น.  เหินฟ �าส ู   กร ุงเทพฯ โดยสายการบิน  CHINA SOUTHERN AIRLINE  

เที่ยวบินที่ CZ8319  
     (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
วันที่หา  กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
00.55 น. ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

...........     



 

 

********ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ********   
     ซื่อสัตย จริงใจ หวงใย เนนบรกิาร คืองานของเรา      

(*** กรุปออกเดินทางไดตั้งแต  9 ทานขึ้นไป ***) 
 

ทัวรคุณธรรม เซี่ยงไฮ...ขนมฝกบัว  
ดิสนียแลนด สุดชิค 3 ไฮไลทใหมที่ไมควรพลาด 5 วัน 2 คืน (CZ) 

 

อัตราคาบริการ (ราคาตอทาน) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ  

พักหองละ 2-
3 ทาน 

เด็กอายุ 2-
18 ป 
พักกับ
ผูใหญ 

พักเด่ียว 
จายเพ่ิม 

ราคา 
ไมรวมตั๋ว 

วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2562  18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 
บาท 

12,999 
บาท 

วันที่ 6-10 ธันวาคม 2562 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 
บาท 

12,999 
บาท 

วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 
บาท 

12,999 
บาท 

วันที่ 10-14 มกราคม 2563 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 
บาท 

12,999 
บาท 

วันที่ 7-11 กุมภาพันธ 2563 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 
บาท 

12,999 
บาท 

วันที่ 14-18 กุมภาพันธ 2563 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 
บาท 

12,999 
บาท 

วันที่ 21-25 กุมภาพันธ 2563 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 
บาท 

12,999 
บาท 

วันที่ 1-5 มีนาคม 2563 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 
บาท 

12,999 
บาท 

วันที่ 15-19 มีนาคม 2563 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 
บาท 

12,999 
บาท 

วันที่ 22-26 มีนาคม 2563 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 
บาท 

12,999 
บาท 



 

 

อัตราคาบริการดังกลาวรวม 
1. คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พรอมกรุป ตามที่ระบุไวในรายการเทาน้ัน  
2. คาภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเปนจริง กอนการเดินทาง**ราคาทัวรนี้เช็คภาษีนํ้ามัน 
ณ วันที่ 18 ต.ค. 62 เปนเงิน 1,500 บาท 

3. คาวีซาจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,650 บาท (ผูถือหนังสือเดินทางไทย) 
 **กรณียื่นดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพิ่ม 1,125 บาท (ชําระพรอมคาทัวรสวนที่
เหลือ)   

4. คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2-3 ทาน), อาหาร และเครื่องด่ืมทุกมื้อ ตามที่ระบุไว
ในรายการ 

5.  คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ 
6. นํ้าหนักสัมภาระ ทานละไมเกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได 1 ช้ิน ตอ

ทาน น้ําหนักตองไมเกิน 5 กิโลกรัม, คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบิน
ที่มีการเรียกเก็บ 

7. คาประกันอุบัติเหตรุะหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 
500,000 บาท) คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูเอาประกันอายุ
ระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูท่ีมีอายุสูงกวา 70 ป ขึ้นไป คาชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม
จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรมธรรมทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัดที่มีการ
ตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย 
หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมใน
เรื่องของสุขภาพ ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษัท ฯ 
***ทั้งน้ีอัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่ 330 บาท ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง 
การประกันไมคุมครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป�วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไส
ติ ่ง, อาการที ่เกี ่ยวของกับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความ
เสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บ
จากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด



 

 

งาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และการปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรมอั 

8.  คาบริการดังกลาว (ขอ 1-7) เปนคาบริการเฉพาะผูเดินทางที่เปนชาวไทยเทานั้น!!! ต 
 
อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม 

1.  คาทําหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เชน คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมคาทิปไกด, คนขับรถ และหัวหนาทัวร รวม 120 หยวนตอคน (เด็กชําระทิป

เทากับผูใหญ) 
กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา 15 ทาน ขอเก็บคาทิปเพ่ิม 40 หยวน / ทาน / ทริป 

4. คาภาษีมูลค าเพิ ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที ่จ าย 3 % ในกรณีท ี ่ล ูกค าต องการ
ใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม และหัก ณ ที่จาย จากยอดขายจริง
ทั้งหมดเทานั้น และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูก
ใหกับบริษัททัวรเทาน้ัน 

5. คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ 
 
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน 

1. ในการจองครั้งแรก ชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจาก
ทําการจอง) พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง ใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขาย 

2. สงหนังสือเดินทางตัวจริง, พรอมรูปถาย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซาจีนใน
หัวขอดานลาง) และเอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร ใหกับเจาหนาที่ฝ�ายขาย กอน
เดินทาง 15 วัน **กรณียื่นดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพิ่ม 1,125 บาท  (อัตรา
ดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น)  

3. ชําระสวนที่เหลือ กอนเดินทาง 15 วัน (ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ)   
 
การยกเลิกการเดินทาง 
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คนืคาใชจายทั้งหมด 
    แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วนั เก็บคาใชจายทานละ 10,000 บาท 



 

 

    แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯ จะพิจารณาเลื ่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั ้งนี ้ทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวา   ทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พัก รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร
ทั้งหมด เน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
ขอควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะทัวรครบ 9 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ 
ขนาดของกรุปไซค จํานวนผูเดินทางอาจมีการปรับเพ่ิมขึ้นไดโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา  
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได 
 รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ 
 รายการทองเที ่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแตละวัน เพื ่อใหโปรแกรมการ
ทองเที่ยวเปนไปอยางราบรื่น และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ                                                                                       
 บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและ
อื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง
, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่



 

 

ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 
 หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี ้ทางบริษัทฯจะ
จัดหารายการเที่ยวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจาย
ใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ
เขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้นอัตราคาบ 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
 ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอน
ทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 
 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน 
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด เจาหนาที่
ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   

3. รูปถายหนาตรง ถายจากรานถายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ ้ว พื ้นหลังสีขาว
เทานั้น!!  



 

 

ขอหาม : หามแม็ครูป, หามรูปเปนรอย, หามเปم�อน, หามยิ้ม, หามใสเสื้อสีออน และสีขาว 
(หามใสเสื้อคอกวาง แขนกุด ซีทรู ลูกไม สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอรมชุดทํางาน ชุด
นักเรียน นักศึกษา), หามใสแวนตาสีดํา หรือกรอบแวนสีดํา, หามสวมใสเครื่องประดับทุกชนิด 
เชน ตางห ูสรอย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เปนตน  
รูปตองเห็นคิ้ว และใบหูท้ัง 2 ขางชัดเจน หามผมปดหนา 
รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นซจาก
คอมพิวเตอร  
รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน  
**ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยืน่วีซา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกดัจดัมา
พรอมกับการสงหนังสือเดินทาง  

4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทาน
เอง)  

5. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
  เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   

1. สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
  2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  4. กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
  เดินทางพรอมญาต ิ  

1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
4. กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน 

6.  ผูเดินทางที่ช่ือเปนชาย แตรูปราง หนาตาเปนหญิง (สาวประเภทสอง) ใชเอกสารเพ่ิมเติม 
จากขอ 1-3 ดังน้ี 

1. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน  
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เปนภาษาอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน 



 

 

3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 
4. ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับยื่นวีซาที่ศูนยยื่นวีซาจีนในวันยื่นวีซา 

7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาต ิใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริงเทาน้ัน!! ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ากวา 3 – 
6 เดือน หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง 
2. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถ

ขอวีซาใหได 
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ 5,210 บาท 
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝ�าย

ขาย) 
ประเทศที่ไมสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได   
ตางชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย 
เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด 
อิตาล ีลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโล
วาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง  เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และตองทําเรื่องแจง เขา-
ออก หรือ Re-Entry กอนทําการยื่นวีซา 

9. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสง
ใหบริษัททัวร อยาง นอย 10 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

10.  โปรดทําความเขาใจ ศูนยยื่นวีซาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   



 

 

11.  ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และ
ยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง 
เนื่องจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC กรุณา
ดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศ
จีนอยางนอย 2 อาทิตย 

  
       ** กอนทาํการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทกุ
บรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี้!!  เพ่ือประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน และตามความเปนจริง เพ่ือประโยชนของ

ตัวทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส
................................................................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ)    
.................................................................................................................................................................
...............................................รหัสไปรษณีย..............................  
โทรศัพทบาน.........................................มือถือ.................................. 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................................
............................................................................................... รหัสไปรษณีย ..........................
โทรศัพทบาน........................................ 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.......................................................................................... 
ตําแหนงงาน
................................................................................................................................................................. 
ที่อยูสถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณีย ....................................... 
โทร............................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 



 

 

กรณีปจจุบันทาน เกษียณแลว ตองกรอกที่อยูสถานที่ทํางานลาสุดกอนเกษียณ 
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................
.........................................................................................................
รหัสไปรษณีย .......................................โทร................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ป...........................   
ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบ ุ
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ป...........................   
ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ  
สําหรับคนโสดขอใหระบุชื่อบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุชื่อสามี หรือ 
ภรรยา เทานั้น!! (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME............................................. 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME............................................. 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME............................................. 
หมายเหตุ ** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสาร
เพ่ิมเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  
จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด      


