
 

 

รหัสทัวร GS25 2000052 
ทัวรเซ่ียงไฮ ดิสนียแลนด ดินแดนมหัศจรรย SHANGHAI DISNEYLAND 5D 3N (XJ) 
เซ่ียงไฮ – รานผาไหม – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (รวมคาลองเรือ) – เซ่ียงไฮ – รานใบชา – 
STARBUCK RESERVE ROASTERY - รานบัวหิมะ – หาดไวทาน – ผานชมหอไขมกุ – ถนน
นานกิง – อุโมงคเลเซอร – รานหยก – ยานซินเทียนต้ี - เซ่ียงไฮ – สวนสนุก DISNEYLAND 
SHANGHAI แบบเต็มวัน 

 



 

 

สายการบิน แอรเอเซียเอ็กซ (XJ) : ขึน้เครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 
 
XJ 760 DMK(กรุงเทพ) - PVG(เซ่ียงไฮ) 00.10 – 05.30 
XJ 761 PVG(เซ่ียงไฮ) - DMK(กรุงเทพ) 06.50 – 10.15 

 
**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 

ก.ก. ** 
 

DAY 1       กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (-/-/-) 
 
21.00น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 4 สายการบิน Thai Air 
Asia X โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอด
ขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออก
เดินทาง ขอควรทราบ : ประเทศจีนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก 
ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาท่ี
ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง 

 
DAY 2      เซ่ียงไฮ – รานผาไหม – เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว (รวมคาลองเรือ) – เซ่ียงไฮ – ราน

ใบชา – STARBUCK RESERVE ROASTERY  (-/ L/ D) 
 
00.10น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตผูิตง เมืองเซ่ียงไฮ ประเทศจีน โดยสายการ

บิน AIR ASIA Xเท่ียวบินที ่XJ 760 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน 
ใชเวลาบินโดยประมาณ 4.30 ช.ม.** 



 

 

05.30น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติผูตง เมืองเซ่ียงไฮ ประเทศจีน (ตามเวลาทองถิ่น
เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และ
ตรวจรับสัมภาระเรียบรอย  

เชา  นําทานเดินทางสู รานผาไหม ใหทานไดเลือกชม เอกซื้อสินคาและผลิตภัณฑ ที่ผลิตดวย
ผาไหม จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ช่ัวโมง) ซึ่งต้ังอยูทางทิศตะวันตกของเซ่ียงไฮ ริมฝم�งทะเลสาบด้ืนซาน และอยูระหวาง
มณฑลเจอเจียงกับมณฑลเจียงซู เปนตําบลน้ําแหงวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหน่ึงในส่ี
ท่ีมีชื่อเสียงโดงดงัในบรรดาตําบลน้ําของเมืองเซ่ียงไฮ อีกทั้งไดช่ือวาเปนไขมุกใตแมน้ํา
แยงซีเกียงจนถึงปจจุบันน้ี ทานจะไดลองเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว ซึ่งเปนเมืองท่ีมี
ส่ิงกอสรางทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศหมิงและราชวงศซงิอยูมากมาย (รวมคา
ลองเรือแลว) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  จากน้ันนําทานเดินทางสู รานใบชา ใหทานไดชิมชาท่ีมช่ืีอเสียงของประเทศจีน

หลากหลายชนิด หลังจากน้ันนําทานเดินทางกลับสู มหานครเซี่ยงไฮ (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช่ัวโมง) มหานครท่ีใหญที่สุดของประเทศจีน ต้ังอยูบริเวณปากแมน้ําแยงซี 
เปนศูนยกลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต มีพ้ืนท่ี 6,200 ตร.
กม. มีประชากรประมาณ  14  ลานคน เปนเมืองทาพาณิชยขนาดใหญแหงทะเลจีนใต ท่ี



 

 

ไดรับการพัฒนาจนถูกขนานนามวา “นครปารีสแหงตะวันออก” นําทานสูราน 
STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหมท่ีนครเซ่ียงไฮ มาพรอมกับ
ความยิ่งใหญอลังการ ครองตําแหนงสตารบัคสท่ีใหญและสวยท่ีสุดในจีน ซึ่งไดทําการ
เปดตัวไปเมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2560 มีเน้ือท่ีใหญโตถงึ 2,787 ตารางเมตร ดานบน
ของรานตกแตงดวยแผนไมรูปหกเหลี่ยมซึ่งเปนงานแฮนดเมดจํานวน 10,000 แผน และ
ท่ีต้ังตระหงานอยูกลางรานคือถงัค่ัวกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเทาตึก 2 ช้ัน 
ประดับประดาดวยแผนตราประทับแบบจีนโบราณมากกวา 1,000 แผน ซึ่งบอกเลา
เร่ืองราวความเปนมาของสตารบัคส กาแฟท่ีค่ัวในถังทองเหลืองน้ีจะถูกสงผานไปตามทอ
ทองเหลืองดานบน ซึ่งจะทําใหเกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี มีเคานเตอรที่ยาวที่สุด ซึ่งมี
ความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตําแหนงเคานเตอรของสตารบัคสท่ีมคีวามยาวท่ีสุดใน
โลก มีเคร่ืองด่ืมหลากหลายมากกวา 100 ชนิด รวมท้ังเคร่ืองด่ืมที่มีเฉพาะสาขานี้เพียง
แหงเดียว จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดเฉินหวงัเม่ียว หรือตลาดรอยป เซ่ียงไฮ เปน
ตลาดเกาของผูตง เมืองเซ่ียงไฮอาคารบานเรือนบริเวณน้ีเปนสถาปตยกรรมโบราณสมัย
ราชวงศหมิงและชิง แตทําเปนรานขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และ
สินคาสมัยใหมอยางรองเทากีฬา กระเป�า อีกท้ังยังมีรานขายขนมและอาหารพ้ืนเมืองอีก
มากมาย  ใหทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูกุงมังกร 
พักที ่   RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาว

หรือเทียบเทา   
 

 
 
 
 
 

 



 

 

DAY 3      รานบัวหิมะ – หาดไวทาน – ผานชมหอไขมุก – ถนนนานกิง – อุโมงคเลเซอร – 
รานหยก – ยานซนิเทียนตี้  (B/ L/ D) 

 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู รานนวดเทา ชมการสาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธีหน่ึงในการผอน
คลายความเครียด ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ พรอมชมครีม
เป�าซูถัง หรือท่ีรูจักกันดีในช่ือ บัวหิมะ สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม พุพอง 
และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน จากน้ันนําทานเดินทางสู หาดไวทาน ต้ังอยู
บนฝم�งตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจากเหนือจรดใตถงึ4กิโลเมตรเปนเขต
สถาปตยกรรมท่ีไดช่ือวา “พิพิธภัณฑนานาชาติ” ถอืเปนสัญลักษณท่ีโดดเดนของนคร
เซ่ียงไฮ อีกทั้งถือเปนศูนยกลางทางดานการเงนิการธนาคารที่สําคัญ แหงหน่ึงของเซ่ียง
ไฮ ตลอดแนวยาวของไวทันเปนแหลงรวมศิลปะสถาปตยกรรมที่หลากหลาย เชน 
สถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมท้ังการผสมผสานระหวางสถาปตยกรรม
ตะวันออก-ตะวนัตก เปนที่ต้ังของหนวยงานภาครัฐ เชน กรมศุลกากร โรงแรม และ
สํานักงานใหญ จากน้ันนําทานเดินทางสู ถนนนานกิง ศูนยกลางการชอปปم�งที่คึกคกัมาก
ท่ีสุดของนครเซ่ียงไฮท่ีไมมีวันหลับใหล ทั้งยงัเปนท่ีต้ังหางสรรพสินคามากมายและถือ
เปนยานสวรรคของบรรดาสาวกแบรนดเนมท้ังหลาย นอกจากน้ีท่ีหาดไวทันยังสามารถ
มองเห็น "หอไขมุก" ซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองเซ่ียงไฮไดอยางชัดเจนอีกดวย ใครมา
เยือนเซี่ยงไฮ จึงตองไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด” จึงเรียกไดวา
มาถึงเซ่ียงไฮจริงๆ  หลงัจากชมววิเมืองเซ่ียงไฮจนเต็มแลว 

 
 
 
 
 

 



 

 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูไกแดง 
นําทาน ลอดอุโมงคเลเซอร อุโมงคลอดแมน้ําสายแรกในประเทศจีน เพ่ือขามไปยังฝم�ง
ตรงขามใชเวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร เปนรูปตางๆ นํา
ทานชม รานหยก ชาวจีนมีความเช่ือวาหยกเปนอัญมณีลํ้าคากวาทองและเพชร เปนสิริ
มงคลแกผูท่ีไดมาครอบครอง ใหทานไดเลือกซื้อเปนเครื่องประดับนําโชคตามอัธยาศัย 
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู ยานซินเทียนตี้ เปนยานทองเท่ียวท่ีมีบรรยากาศรมร่ืนและ
มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมตะวันตกเขาดวยกัน ถือไดวาเปนอีกหน่ึงยาน
การคาและแหลงทองเท่ียวท่ีคึกคักแหงหน่ึงของเซ่ียงไฮ ในยุคกอนบริเวณน้ีเคยเปนยาน
ท่ีอยูอาศัยของชาวเซ่ียงไฮ จึงเต็มไปดวยบานท่ีถูกสรางจากอิฐบล็อกแบบฝร่ัง 
สถาปตยกรรมผสมผสานแบบน้ีมีชื่อวา ฉือคูเหมิน (Shikumen) มคีวามหมายวา ประตู
หิน เปนสไตลของตึกแถว 2- 3 ช้ันที่ผสมผสานสไตลตะวันตกและตะวันออก จุดเดนคือ
การใชอิฐเรียงกันเปนแถว เร่ิมตนต้ังแตชวงกลางของป ค.ศ. 1860 จนไดรับความนิยม
และเปนสัญลักษณของที่บงบอกถงึ ความเปนเซ่ียงไฮ  ไดเปนอยางดี 

คํ่า   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเส่ียวหลงเปา 
พักที ่   RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาว

หรือเทียบเทา   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAY 4      เซ่ียงไฮ – สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวัน (รวมบัตรเขา) 
 (B/ -/ -) 
 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู Shanghai Disneyland (รวมคาเขาแลว) สวนสนุกแหงท่ี 6 แหง
อาณาจักรดิสนีย ซึ่งมีขนาดใหญอันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนียแลนดในออรแลนโด 
รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเปนสวนสนุกดิสนียแลนดแหงท่ี 3 ในเอเชีย ต้ังอยูใน
เขตฉวนซา ใกลกบัแมน้ําหวงผู และสนามบินผูตง    สวนสนุกเซ่ียงไฮดิสนียแลนดมี
ขนาดใหญกวาฮองกงดิสนียแลนดถึง 3 เทา เปดใหบริการเมื่อวันท่ี 16 มถิุนายน 2016  
ซึ่งใชเวลารวม 5 ปในการกอสราง โดยใชงบท้ังสิ้นราว 5.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ
ราว 180,000ลานบาท โดยเซ่ียงไฮ ดีสนียแลนด ประกอบไปดวย 6 ธีมปารค และ 1 
ฟรีโซนดังน้ี 
1.DISNEY TOWN เปนโซนแรกกอนเขาสวนสนุก โซนน้ีไมตองเสียเงินคาเขาชม 
ประกอบไปดวยรานอาหาร รานจําหนายของที่ระลึกตางๆมากมาย อีกทั้งยังมี LEGO 
LAND ในโซนน้ีอีกดวย 
2.MICKEY AVENUE โซนน้ีจะเปนโซนขายของที่ระลึกกับรานอาหาร และก็จะมีสวน
ของที่ฉายหนังการตูนสัน้ของมิกกี้เมาส เหมาะกับการถายรูปและน่ังพักผอนภายในสวน
สนุก 
3.ADVENTURE ISLE ดินแดนใหการผจญภัยท่ีจะทําใหนักทองเท่ียวไดต่ืนตาต่ืนใจ
กับบรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกดําบรรพ ‘Casmp Discovery’ พรอมเชิญชวนให
รวมเดินสํารวจดินแดนท่ีแฝงไปดวยปรศินาและความลึกลับ และลงเรือเขาไปสู 
‘Roaring Rapids’ อุโมงคถํ้าปรศินาในชองเขารอวรริ่ง ซึ่งเปนท่ีอยูของจระเขยักษนา
เกรงขาม และ Roaring Over The Horizon เปนเคร่ืองเลนแนว 4D จะพาเราบินชม
ธรรมชาติและส่ิงกอสรางตางๆท่ัวโลก 
4.TOMORROW LAND อีกหน่ึงไฮโลทเดนของสวนสนุกดิสนีย ท่ีมักจะสรางโลกแหง
อนาคต เพ่ือสรางจิตนาการใหกับเด็กๆ พรอมกับดีไซนเคร่ืองเลนสุดลํ้าใหเขากับคอน



 

 

เซ็ปต สําหรับที่ดิสนียแลนดแหงใหมน้ี เปดตัวเคร่ืองเลนท่ีมีจากวิดีโอเกมและภาพยนตร
ไซไฟช่ือดัง Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ท่ีถูกขนานนามไววา 
“Lightcycle Power Run” เปนหน่ึงสุดยอดรถไฟเหาะตีลังกาสําหรับเซ่ียงไฮ ดีสนีย
แลนดท่ีหามพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star War อยาง “Star Wars Lauch Bay” 
ไดถายรูปกับ Darth Vader ตัวเปนๆ 
5.GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเดนเร่ืองวัฒนธรรมของจีน สงเสริม
เอกลักษณของสวนพฤกษาในสวนสนุกแหงน้ีไดอยางเต็มที่ สวนท่ีต้ังอยูไมไกลจาก
ปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering Moon Teahouse’ เปนโรงน้ําชาท่ีพักผอนหยอนใจ
ท่ีงดงามอยางลงตัว อีกทั้งยังมีสวนท่ีเลือกตัวละครสัตวของดิสนีย ดดัแปลงเปนเหลา 12 
นักกษตัริย ตามแบบปฏิทินจีน มี 2 เคร่ืองเลนเบาๆเด็กๆเลนได ผูใหญเลนดี คือ 
Fantasia Carousel(มาหมุน) กับ Dumbo The Fluing Elephant  
6.TREASURE COVE เปนธีมโจรสลัด เนรมิตฉากจากภาพยนตรชื่อดัง The 
Pirates of the Caribbean กลายเปนเคร่ืองเลนและการแสดงโชวสุดตระการตา ที่
หาชมไดแคเพียงท่ี เซี่ยงไฮ เทาน้ัน จําลองฉากตางๆ ริมทะเล เครื่องเลนไฮไลทคือ 
Pirates of the Caribbean – Battle for the Sunken Treasure เปนเครื่อง
เลนแนว 4D จะพาเราน่ังเรือพจญภัยไปกับตอสูของเรือ Black Pearl กับ Flying 
Dutchman นอกจากน้ียังมีเคร่ืองเลนมากมาย เชน ‘Barbossa’s Revenge’ และ 
‘Siren’s Revenge’ 
7.FANTASY LAND สนุกกบัเมืองเทพนิยาย เปนโซนท่ีต้ังของปราสาทดิสนีย ท่ีมีชื่อ
วา “Enchanted Stourybook Castle” ทานจะไดพบกับโชวอันยิ่งใหญตระการตา
และตัวการตูนท่ีทานช่ืนชอบ อาทิเชน สโนวไวท, เจาหญิงนิทรา, ซินเดอเรลา, มิกกี้
เมาท, หมีพลู และเพ่ือนๆตัวการตูนอันเปนที่ใฝ�ฝนของทุกคน และยังโซนกิจกรรม
อยางเชน “Once Upon a Time Adventure” เปนการพจญภัยภายในปราสาท
ดิสนีย พบเร่ืองราวของสโนว ไวท ผานจอภาพแบบสามมิติ หรือ “AlIce in 
Wonderland Maze” เปนทางเดินผานเขาวงกตเพ่ือเขาไปเจอตัวละครจาก Alice in  



 

 

Wonderland  และเคร่ืองเลนไฮไลทของโซนน้ีก็คือ “Seven Dwarfs Mine Train” 
น่ังรถไฟเขาเหมืองแรไปกับคนแคระท้ัง 7 ชวนใหสนุกและหวาดเสียวไดพอสมควร 
อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว 
ไดเวลาอันสมควรรบัทุกทานท่ีจุดนัดหมาย กลับสูท่ีพัก 

พักที ่  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือ
เทียบเทา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAY 5      สนามบนิผูตง (เซ่ียงไฮ) – สนามบินดอนเมือง  (B/ -/ -) 
 
เชา   บริการอาหารเชา แบบ SET BOX 
06.50น.     ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน AIR 

ASIA X เท่ียวบินที่ XJ761  ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลา
บินประมาณ 4.30 ช่ัวโมง ** 

10.15น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

************************************************* 
 
 



 

 

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบนิ
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 20 
ป) 

อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 20 
ป) 

อัตราทานละ 

พักเดี่ยว 
เพ่ิม 

อัตรา หองละ 

ไมใชตั๋วเครื่องบิน
อัตรา  

ทานละ 

วันเดินทางเดอืน กุมภาพันธ 2563 

21-25 กุมภาพันธ 
2563 12,889 15,889 15,889 

3,500 
5,900 

28ก.พ.-03 มี.ค. 
2563 13,889 16,889 16,889 

3,500 
5,900 

วันเดินทางเดอืน มีนาคม 2563 

13-17 มีนาคม 2563 13,889 16,889 16,889 3,500 5,900 

27-31 มีนาคม 2563 13,889 16,889 16,889 3,500 5,900 

วันเดินทางเดอืน เมษายน 2563 

09-13 เมษายน 2563 14,889 17,889 17,889 3,500 7,900 

10-14 เมษายน 2563 16,889 19,889 19,889 5,500 7,900 

12-16 เมษายน 2563 16,889 19,889 19,889 5,500 7,900 

24-28 เมษายน 
2563 13,889 16,889 16,889 3,500 5,900 



 

 

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถงึเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 
** เด็กอายุตํ่ากวา 20 ปนับจากวันเดินทาง ขออนุญาตเก็บคาทัวรเพ่ิม 3,000 บาทตอทาน ** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท **  
(ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน และไมรวมคาวีซา) 
 
** ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธ
สินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวท่ัวไปไดรูจักคือ รานนวดเทา(บัวหิมะ), รานหยก, รานผาไหม,ราน
ใบชา ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ
นักทองเท่ียวทุกทานทราบวารานทุกรานจาํเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซึ่งจะใชเวลารานละ
ประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไมซ้ือขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคับ
ใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทาน เปนจํานวนเงิน 400 หยวน / ทาน / ราน 
 
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร 
ทานละ 1,000 RMB หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกคาตองไปย่ืนวีซาเอง ** 
 
**  ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน
การทํา   วีซาทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัท
ทัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบตัร APEC กรุณาดูแลบัตรของ



 

 

ทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีน
อยางนอย 2 อาทิตย ** 
 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) 
รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ 
เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใดเท่ียวหน่ึง  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดย
อางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามที่ตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาต
ใหโหลดกระเป�าสัมภาระ ลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือ
ขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจาํกัดจํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)  

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท

รดแฟร การแขงขันกีฬา  
หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คา

ซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ 

ทริป ตอ ลกูคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทางกลบั 
(Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดย
สวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึง่อาจเปลี่ยนแปลงไดอยูท่ี
สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว 
× คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ่งไมไดรับการยกเวนยืน่วีซากรุป (กรณีตางชาติจายเพ่ิมจากคาทัวร 

1,000 หยวน และผูเดินทางเปนผูดําเนินการยื่นวีซาเอง) 
× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
× คาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง 

(สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน) ชําระพรอมเงินคาทัวร 
หรือ คาวีซาจีนทองเท่ียวแบบเด่ียว (4 วันทําการ) ทานละ 1,800 บาท (สําหรับผูถือ
พาสปอรตไทยโดยทานตองไปยื่นดวยตัวเอง) 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ  
- หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางคร้ัง

อ่ืนๆได รวมทั้งไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี   
- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางท่ีบินลงปกกิง่ / ปกกิง่+

เซ่ียงไฮ (เท่ียว 2 เมือง) ตองยื่นวีซาเด่ียวเทาน้ัน 
- ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆท้ังสิ้น ทําใหไมสามารถ

ยื่นวีซากรุปได ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา วีซาเด่ียวย่ืนปกติ 4 วัน ทําการ 
ทานละ 1,800 บาท หรือ วีซาดวน 2 วัน ทําการ ทานละ 2,925 บาท (อัตรา
ดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน)  

- กรณีท่ีสามารถยื่นวีซากรุปไดแตลูกคาประสงคตองการทําวีซาเด่ียวสามารถติดตอ
ตัวแทนรับทําวีซาใกลบานทาน  

- สําหรับผูท่ีเคยเดินทางไปใน 24 ประเทศดังตอไปน้ี  1.อิสราเอล   2.อัฟกานิสถาน   3.
ปากีสถาน  4.อุซเบกิสถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติรกเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.
อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 
16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี  21.เยเมน   22.โอมาน   23.
จอรแดน   24.โซมาเรีย 

 (ต้ังแตป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นขอวีซากรุปได ตองทําวีซาเด่ียวเทาน้ัน) 
 

 เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง เน่ืองจากเปนทัวรราคา

โปรโมช่ันขออนุญาตเก็บเต็มจํานวนและไมคืนเงินในการยกเลิกไมวากรณีใดๆ และตัดท่ีน่ัง
การจองภายใน 2 วนั ตัวอยางเชน ทานจองวนัน้ี กรุณาชําระเงินใน 2 วันถดัไป กอนเวลา 
16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมติัทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด 
และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม 
น่ันหมายถึงวา กรณีทีม่ีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจาก
ทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  



 

 

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 14 วันทําการ ขอสงวน
สิทธ์ิไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศกุร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทีรั่ฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

เง่ือนไขการ ยกเลิก การเดินทาง 
 กรณีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียว

หรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบรษิัท
อยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเปนลายลกัษณ
อักษรเทาน้ัน ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

** ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม 
การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองท่ีพัก เปนตน ** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน 
จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง
การเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทัง้หมดใหกับทานทุกกรณี** 
 การเดินทางท่ีตองการันตีมดัจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter 

Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม
มีการคืนเงินมดัจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆกต็าม   

 สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมี
ผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษทัจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน 
กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก



 

 

การที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัท
ยินดีท่ีจะใหบริการและดําเนินการตอไป 

 ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณี
น้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสาํคัญ 

 การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทีรั่ฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

เง่ือนไขสําคัญอืน่ๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด 

คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป 
โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครัง้ ท้ังน้ี กอน
คอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถ
เปล่ียนแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถงึ
สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   



 

 

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัท
ประสานงานกบัสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงทีเ่กิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน 
หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน 
จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนักลับ  
 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด

แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลา
ใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร 
เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 



 

 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแต
ละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีท่ี
จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบรษิทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายท่ีจะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มี
หนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก 
และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารดุ กรุณาติดตอ
กรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบบัใหม โดยใชฉบับเกาไป
อางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกบัแจงมาท่ีบรษิัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) 
ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมคีาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอย
แลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัว
เคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการ
และขั้นตอนของแตละคณะ 



 

 

 เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสทิธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน กรณีลกูคาเดินทางดวยกนั กรุณา
เช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกนั หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมตดิกันเสมอไป) 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้นกอน
วันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน , 
การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํา
ส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของ
ไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเทีย่วประเทศจีนแบบกรุป (เฉพาะพาสปอรตไทยเทาน้ัน) 
•• สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน  
ใชสําเนาพาสปอรต ตองถายชัดเจน  เห็นทั้ง 2 หนาเต็ม ตามตัวอยางเทาน้ัน !! 
• รูปถาย ถายจากมือถือ หรือ กลองถายรูปหนาตรง พ้ืนหลังสขีาว หามถายเซลฟم� และสง
รูปเขามาทางไลน ไดเลย 
ตามตัวอยางดานลางน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทานใดที่เคยไป 24 ประเทศดังน้ี ไมสามารถใชวีซากรุปเขาจีนได  
ตองทําการย่ืนวีซาเด่ียวเขาประเทศจีน  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได                
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว** 
 

** ขอขอบพระคุณทกุทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
 
 
 
 



 

 

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  
(กรณีที่ทานมีความประสงคจะย่ืนวีซาเด่ียว) 

 
1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสอืเดินทาง

ตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด  เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธ
การขอออกนอกประเทศของทานได)  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม   
3. รูปถายหนาตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน ย้ิมหามเห็นฟน มองเห็นทั้ง

ใบหนาและใบหูทั้งสองขางชัดเจน และหามสวมเสื้อสีขาว เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือ
ชุดขาราชการ ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา รูปถายมีอายุไม
เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  

4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง)  
5. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 

5.1 เดินทางพรอมพอแม  / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   
5.1.1 สําเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

  5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  5.1.4 กรณีช่ือไมตรงกบัสูติบตัร (ใบเกดิ) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
5.2 เดินทางพรอมญาต ิ  

5.2.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
5.2.4 กรณีช่ือไมตรงกบัสูติบตัร (ใบเกดิ) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําท่ีเขตหรืออําเภอเทาน้ัน 
 
 



 

 

6. กรณีหนังสอืเดินทางชาวตางชาต ิใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดงัน้ี 
6.1  ใบอนุญาตการทํางาน ตัวจริงเทาน้ัน ! ! ตออายกุารทํางานแลวไมตํ่ากวา 3 – 6 เดือน 
6.2  หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มตีราประทับและลายเซ็นต 
6.3 สําเนาต๋ัว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นต่ํา 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 

 
      หมายเหตุ :  

 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบ
อนุญาติการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไป
ดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

 สําหรับผูท่ีถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวย
ตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 

 เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนย่ืนวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอม
สงใหบริษัททัวร อยางนอย 7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

 โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททัวรไมทราบลวงหนา 
   

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาต ิ(ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได) 
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน  ทานละ 5,400 บาท  
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝ�ายขาย) 

 
 



 

 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
 ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายท่ีดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
 นํารูปถายเกา ทีถ่ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
 นํารูปถายท่ีมีววิดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยนืเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
 นํารูปถายท่ีเปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 

 
(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบล

เย่ียมสาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี 
ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย 
สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย  ไมสามารถขอวีซาดวนได) 

 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบ

ลวงหนา** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 
เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจนี 
 **กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME........................................................................... 
สถานภาพ       โสด   แตงงาน             หมาย             หยา    
   ไมไดจดทะเบียน     จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส .............................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.............................................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย............................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.............................................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................. 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................................... 
ช่ือสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ............................................................................................................... 
ตําแหนงงาน
.............................................................................................................................................................................. 
 
ที่อยูสถานที่ทาํงาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.............................................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย..................................................... 
โทรศัพท............................................................ มอืถือ........................................................................... 
 



 

 

 

(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะ
มีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม       ไมเคย       เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป................................ 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม      ไมเคย       เคย   
โปรดระบุ............................................................................ 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป............................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.........................................................................................................................................................
........................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.........................................................................................................................................................
........................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียก
เก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง จึง
ขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 


