
 

 

รหัสทัวร ITV2000586 
ทัวรจีน เซี่ยงไฮ ดิสนีย่แลนด 5วัน 3คนื (XJ) 
เซี่ยงไฮ-หมูบานโบราณซีเป�า-หาดไวทาน-ถนนนานกิง-ตึกสตารบคั-ตลาดรอยปเซี่ยงไฮ-ยาน
ศิลปะถนนเทียนจือฝ�าง-Outlet Mall Florentia  Village –วันเซ่ียงไฮดิสนียแลนด -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางการเดินทาง 
 

วันเดินทาง 
ราคา
ผูใหญ 

 
ราคาเด็ก 

อายุ 2-18 
ป 

 
Infant 

อายุ 0-2 ป 
พักเดี่ยว

เพิ่ม 
ท่ีนั่ง 

06-10 มี.ค.63 11,888   
5,000฿ 

ไมรวมคาวี
ซา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000฿ 
ไมรวมคาวี

ซา 
 

  
13-17 มี.ค.63 12,888    
20-24 มี.ค.63 12,888    
03-07 เม.ย.63 12,888    
11-15 เม.ย.63 16,888    
12-16 เม.ย.63 16,888    
17-21 เม.ย.63 12,888    

30 เม.ย.-04 พ.ค.63 14,888    
8-12 พ.ค.63 12,888 15,888   

22-26 พ.ค.63 12,888    
5-9 มิ.ย.63 11,888    

19-23 มิ.ย.63 11,888    
18-22 ก.ย.63 12,888    
9-13 ต.ค.63 15,888    

22-26 ต.ค.63 14,888    
30 ต.ค.-03 พ.ย.63 13,888    

06-10 พ.ย.63 13,888    
20-24 พ.ย.63 13,888    
04-08 ธ.ค.63 13,888    
09-13 ธ.ค.63 14,888    
18-22 ธ.ค.63 13,888    

30 ธ.ค.-03 ม.ค.64 17,888    
 



 

 

วันแรก: ทาอากาศยานดอนเมอืง  

 
21.30 น. คณะพรอมกันที ่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตูหมายเลข 4 

เคานเตอร 4 สายการบิน Thai Air Asia X (XJ) รบัเอกสารตาง ๆ พรอม
ขอแนะนําข้ันตอนจากเจาหนาที่ *กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาท่ีสาย
การบินดวยตวัทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน*   

 

วันที่สอง: เซี่ยงไฮ-หมูบานโบราณซีเป�า-หาดไวทาน-ถนนนานกิง-ตึกสตารบัค  อาหาร
เชา,เท่ียง,เย็น                                                                                        

 
00.15 น.  ออกเดินทางสู มหานครเซี่ยงไฮ โดยสายการบินThai Air Asia X เที่ยวบินที่ 

XJ760 **ไมรวมคาอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 
05.30 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาตผูิตง เมืองเซี่ยงไฮ เมืองท่ีเต็มไปดวยอาคาร

สถาปตยกรรมที่มีลวดลาย สวยงามตามแบบฉบับยโุรป จนไดรับขนานนามวาเปน 
“นครปารีสแหงตะวันออก” ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใหเรียบรอย  

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
 เดินทางสู เมืองโบราณชีเป�า หมูบานโบราณมปีระวัติศาสตรมายาวนานกวาหนึ่งพัน

ป ปจจุบันหมูบานโบราณแหงนี้ เปนศูนยรวมท่ีทางการใชจัดกิจกรรมเผยแพร
วัฒนธรรมทองถิ่น เหมาะแกการเดินเลน สองฝากฝم�งเต็มไปดวยรานอาหาร รานขาย
ของที่ระลึกในอาคารบานเรือนแบบจีนโบราณ นําทานเที่ยวชม หาดเจาพอเซ่ียงไฮ
โฉมใหม (หาดไวทาน) ตนกําเนิดอันลือชื่อของตํานานเจาพอเซ่ียงไฮ เปน  ถนนที่
สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซ่ียงไฮ ระหวางทางผานเขตเชาของประเทศตางๆ ใน
สมัยอาณานิคม พรอมชมอาคารสูงตระหงาน ซ่ึงเปนศิลปกรรมสไตลยุโรป  

 

 

 
 



 

 

เท่ียง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางสู ถนนนานกิง ถนนคนเดินท่ีมีชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ สองขางทาง

จะมีรานคาจําหนายสินคาตางๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม. อิสระชอปปم�ง
ตามอัธยาศัย แวะชม โรงงานผลิตผาไหม อันลือชื่อของจีน วิธีการนําเสนไหม
ออกมาผลิตเปนสินคาเพื่อมาทําไสนวมผาหมไหม นําทานเดินทางสู ตึกสตารบัค
สาขาใหญท่ีสุดในจีน เปนอาคาร 2 ชั้น พื้นท่ีกวา 2,700 ตาราง
เมตร พรอมพนักงานกวา 400 คน เปนรานสตารบคัสาขาแรก
และสาขาเดียวที่มอบประสบการณดิจิตอลใหกับลูกคาไปพรอมๆ
กับการจิบกาแฟ พัฒนาแอปลิเคชั่นโดยอาลีบาบา 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา 
พักที่ เซี่ยงไฮ: Lvdibopai hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 5*  
 

วันที่สาม: ตลาดรอยปเซี่ยงไฮ-ยานศิลปะถนนเทียนจือฝ�าง-Outlet Mall Florentia   
Village  อาหารเชา,เท่ียง--      

 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
แวะ รานบัวหิมะ และศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนนวดฝ�าเทาเพ่ือสุขภาพผอน
คลายความเมื่อยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซ้ําใครพรอมชมครีมเป�าซูถัง
หรือท่ีรูจักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพค ุ ณเปนเลิศในดานรกัษาแผลไฟไหมผุ
พองและแมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจําบาน   
เดินทางสู ตลาดเฉินหวังเม่ียว หรือ ตลาดรอยปเซี่ยงไฮ เปนตลาดเกาอาคาร
บานเรือนบริเวณนี้เปนสถาปตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและชงิ ตกแตงสไตล
สถาปตยกรรมแบบโบราณจีน ที่ยังคงความงดงาม ท้ังรานขายอาหาร รานขนม
พ้ืนเมืองอาหารข้ึนชื่อของที่นี่คือ เสี่ยวหลงเปา อันลือชื่อ และยังมีขายของที่ระลึก
ตางๆมากมาย อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย 
 
 



 

 

เท่ียง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนพูิเศษกุงมังกร 
แวะชมอัญมณีท่ีประเทศจีนยกยองวามคีาอยางลํ้าเลิศยิ่งกวาทองและเพชรนั่นก็คือ 
หยกจีน ชาวจีนม ีความเชื่อวาหยก เปนอัญมณีล้ําคาเปนสิริมงคลแก ผูท่ีไดมา
ครอบครอง ทําใหชีวิตเจริญรุงเรือง สงเสริมใหเกิดความเจรญิกาวหนา มั่งคั่ง โชคดี 
อายุยืนยาวใหทานไดเลือกซื้อ กําไลหยก แหวนหยก ฯลฯ  
นําทานชม ยานศิลปะถนนเทียนจือฝ�าง เปนเขตอยูอาศัยของชาวบานในยุค ค.ศ.
1920-1930 ประกอบไปดวย บานทรงยุโรปสลับกับบานแบบจีน ถนนแหงนี้เริมมี
ชื่อเสียง ในป ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปน แบบติดดนิ 
หรือทีปจจุบันเรียกวา แนวสตรีทภายในเต็มไปดวยคาเฟ�และรานขายของทีระลึก และ
งานแสดงของศิลปนทั้งในและตางประเทศ นําทานชอปปم�ง Outlet Mall 
Florentia Village  Super Band Mall Outlet ที่สวยและอลังที่สุดในมหานคร
เซ่ียงไฮ สถานที่รวบรวมสินคาแบรนดเนม ชั้นนําจากท่ัวมุมโลกนํามาไวท่ีนี่ เพ่ือความ
สะดวกสบายในการชอปปم�ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง 

พักที่          เซี่ยงไฮ: Lvdibopai hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 5*  
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ส่ี   อิสระท้ังวันเซ่ียงไฮดิสนียแลนด (รวมคาบัตร)      อาหารเชา,--,--      

 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
นําทานเดินทางสู เซี่ยงไฮ ดิสนียแลนด (SHANGHAI DISNEYLAND) เปนสวน
สนุกแหงที่ 6 ของอาณาจักรดิสนียแลนด ซ่ึงมขีนาดใหญอันดับ 2 ของโลก รอง
จากดิสน่ียแลนดในออรแลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเปนสวนดิสนียแลนด
แหงที ่3 ในเอเชีย ซ่ึงถอืวาเปนดิสนียแลนดที่มีขนาดใหญกวา ฮองกงดิสนี่ยแลนด ถงึ 
3 เทา เปดใหบรกิารเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2016 ใชเวลาสรางรวม 5 ป ใชงบประมาณ
สรางราว 5.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือราว180,000 ลานบาท แบงพื้นที่
ออกเปน 7 โซน ดังนี ้

1. โซนDISNEY TOWN โซนแรกกอนเขาสวนสนุก ประกอบไปดวยรานอาหาร ราน
จําหนายของที่ระลึกมากมาย ท้ังยงัม ีLEGO LAND ในโซนนี้อีกดวย 

2.โซนMickey Avenue โซนขายของที่ระลึกและรานอาหาร และจะมีสวนที่ฉาย
หนังการตูนสั้นของมกิกี้เมาส อีกทั้งยังมตีัวละครแสนนารัก ซึ่งจะผลัดเปล่ียน
หมุนเวียนกันมาใหทานไดถานรปู 

3.โซน ADVENTURE ISLE ดินแดนการผจญภัยที่ตื่นตา
ตื่นใจกับบรรยากาศหบุเขาลึกลับในยุคดกึดําบรรพ CASMP 
DISCOVERY พรอมเชิญชวนใหรวมกันเดินสํารวจดินแดน
ที่แฝงไวดวยความปรศินาและลึกลับ ลงเรือเขาสู 
ROARING RAPIDS อุโมงคถํ้าปริศนาเปนท่ีอยูของจระเข
ยักษ เปนเครื่องเลนแนว 4D บินชมธรรมชาตแิละสิ่งกอสราง
ตางๆท่ัวโลก 

4.โซน TOMORROW LAND ไฮไลทเดนของสวนสนุก ที่มักจะสรางโลกแหง
อนาคตเพ่ือสรางจินตนาการใหกับเดก็ๆพรอมกับดีไซนเครื่องเลนท่ีมีจากวีดีโอเกม
และภาพยนตตรไซไฟชือ่ดัง TRON รถไฟเหาะรูปทรงจกัรยานยนตไฮเทค ซ่ึงถูก
ขนานนามวา LIGHTCYCLE POWER RUN สุดยอดรถไฟตีลังกาที่หามพลาด 



 

 

หรือ สาวกของ STAR WARS LAUCH BAY ที่จะไดถายรูปกับ DARTH 
VADER ตัวเปนๆ 

5.โซน GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเดนเรื่องวัฒนธรรมจีน สงเสริม
เอกลักษณของสวนพฤกษาในสวนสนุก ทั้งยังมีสวนท่ีเลือกตัวละครสัตวของดิสนีย 
ดัดแปลงเปนเหลา 12 นักกษตัริย ตามแบบปฎิทินจีน สนุกสนานกับเครื่องเลน 
FANTASIA CAROUSEL และ DUMBO THE FLUING ELEPHANT 

6.โซน TREASURE COVE ธีมโจรสลัด โดยเนรมิตฉากจากภาพยนตรชื่อดังอยาง 
PIRATES OF THE CARIBBEAN-BATTLE FOR THE SUNKEN 
TREASURE เครื่องเลนแนว 4D  

  7.โซน FANTASY LAND สนุกสนานกับเมืองเทพนิยาย โซนที่ตั้งของปราสาทดิส
นี่ย ที่มีชื่อวา ENCHANTED STOURYBOOK CASTLE พบกับโชวอันยิ่งใหญ
ตระการตาจากตัวการตูนชื่อดัง อาทิ สโนไวท ซินเดอเรลา มิกกี้เมาส หมีพูห และโซน
กิจกรรมอยางเชน ONCE UPON A TIME ADVANTURE    เรือ่งราวการผจญ
ภัยในปราสาทดิสนี่ย พบเรื่องราวของสโนไวท ผานอแบบสามมิต ิหรือ ALICE IN 
WONDERLAND MAZZ และเครื่องเลนไฮไลทคือ SEVEN DWARFS MINE 
TRAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  อิสระอาหารเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย  ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสู กลับสู
ที่พัก          พักท่ี เซีย่งไฮ: Lvdibopai hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 5*  
 

วันที่หา  เซี่ยงไฮ-กรุงเทพฯ อาหารเชา,--,--      

 

เชา   เดินทางสู สนามบินผูตง บริการอาหารเชาแบบกลอง  
06.50 น.  เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ761  
  **ไมรวมคาอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 
10.15 น.  ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

.................................. 
 

สิ่งท่ีลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 

-  เนื่องจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนบัสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกบัการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมกีาร ประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยว
ทั่วไปไดรูจกัในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, ผี
ชิว ซ่ึงจําเปนตองบรรจใุนโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนกัทองเที่ยว
ทุกทานทราบวา รานรฐับาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อหรือไมซื้อข้ึนอยูกับ
ความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซ้ือใดๆท้ังสิ้น  
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพ้ืนเมืองหรือรานของรัฐบาล
รานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพ่ิม รานละ 
2,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง *** 
- กรณีเขารานชอปของจีน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซ่ึง
เปนความเตม็ใจของผูซ้ือในสินคานั้นๆ และ ขอตกลงระหวางลูกคากับรานคา ดงันั้น บรษิทัฯ ไม
สามารถรบัผิดชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาทีไ่มไดตรงตามขอเสนอของ
รานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกครัง้ 



 

 

-  ลูกคาทานใดท่ีอยูตางจังหวัดและตองออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครื่องบิน, หรือรถทัวร, หรือ
รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาท่ีกอนทําการจองทัวรทุกครัง้ กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุก
หนา และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเปนหลัก 
หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ
, การเมือง,  
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาท่ีสนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง   
กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิก
เที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสาย
การบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือ
เหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน)  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะไมรับผิดชอบ
และไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทกุกรณี 
 
**ออกเดินทางขั้นตํ่า  15ทาน หากเดินทางตํ่ากวากําหนด มีความจําเปนที่ตองเรียกเก็บ
คาใชจายเพิ่มเติม 
ขอสงวนสิทธในการปรับเปล่ียนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีนํา้มันหรือภาษีใดๆ จาก
สายการบิน 
***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันท่ีเดินทาง เปนเกณฑใน
การนับอายุ*** 

 

อัตราคาบริการรวม  
1.คาตั๋วเครื่องบินไปกลบั กรุงเทพฯ(DMK) – เซี่ยงไฮ (PVG) – กรงุเทพฯ(DMK)  
2.คาโรงแรมที่พัก (พักหองละ2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกนัจะเปนหองแบบเตียงคูและ
เสริมเตียงสปรงิ) 
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือคํ่าตามที่ระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มัคคุเทศก  
5.คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระไดจํานวน1ใบตอทาน นํ้าหนักไมเกิน 20 กก.ตามท่ีสายการบินกําหนด 



 

 

6.คาประกันอุบตัิเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารกัษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของ
บริษัทฯประกันภัยท่ีบรษิัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทั้งนี้ยอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ตองมีใบเสรจ็ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 
อัตราคาบริการไมรวม  
1.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพ่ิม คาโทรศพัท คา
โทรสาร  
คาทีวีชองพิเศษ คามินบิาร คาซักรดี ฯลฯ 
2.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
3.คาวีซาทองเท่ียวจีนแบบกรุป  ทานละ 1,500 บาท  
--กรณีวีซากรุปยกเลิกลูกคาตองชําระคาวีซาเดี่ยวเพ่ิม-- 
3.1 คาวีซาทองเท่ียวจีนแบบเดี่ยวทางบริษัทฯย่ืนให   ทานละ 2,200 บาท **ยื่นแบบเด่ียว 4 
วันทําการ** 
--(คาวีซาเดี่ยว1,700+คาบรกิารในการยื่น 500) ไมรวมเก็บเอกสาร-- 
3.2 คาวีซาจีนแบบเดี่ยวดวนทางบริษัทฯย่ืนให        ทานละ 3,500 บาท **ยื่นแบบ
เดี่ยว 2 วันทําการ** 
--(คาวีซาเดี่ยวแบบดวน 3,000+คาบรกิารในการยื่น 500) ไมรวมเก็บเอกสาร-- 
4.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพ่ิม คาโทรศพัท คา
โทรสาร  
5.คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 
6.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาต ิและ ตางดาว 
7.คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีนํ้าหนักกระเป�า
เกินทานตองชําระคานํา้หนักกระเป�ากบัสายการบินโดยตรงตามท่ีทางสายการบินเรียกเก็บ 
6. (6.1) คาทิปไกดและคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน  
     (6.2) คาทิปหัวหนาทัวร 400 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ)  
7.คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปก 

 



 

 

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย  (กรณีทําวีซาแบบกรุป) 
1. สําเนาหนาพาสปอรต โดยทานถายรูป หรือ สแกนสหีนาหนังสอืเดินทาง (หนาที่มีรปูทาน) 
แบบเต็มหนารายละเอียดครบถวน ชัดเจน ไมดํา ไมเบลอ ไมติดแสงไฟ/แฟลช หามขดีเขียด
ลงบนหนาพาสปอรตโดยเด็ดขาด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.รูปถายสีพ้ืนหลังสีขาวเทานั้น สามารถใชมือถือในการถายไดเลย *หามใสเส้ือสีขาวและ
เครื่องประดับในการถายรูป* 
 
 
 
 
 
 
 
3. พาสปอรตเลมจริง ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม ลูกคาถือไปที่สนามบินเอง ณ วันเดินทาง   หนังสือเดินทางตองเปนเลมที่สงชื่อใหเราทําวีซา
เทานั้น!!รับผิดชอบกรณีท่ีทานลืม หรือ นําหนังสือเดินทางมาผิดเลม 



 

 

หมายเหตุ: หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารดุใดๆ ทั้งส้ิน ถาเกิดการชํารดุ เจาหนาท่ีตรวจคนเขา-
ออกเมือง 
จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทานได 
กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาต ิ 
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทางบริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย
ตนเอง  เนื่องจากผูเดนิทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
เง่ือนไขในการจอง  มัดจําทานละ 8,500 บาท และชําระสวนท่ีเหลือกอนวันเดินทางอยาง
นอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจาย
ไมวาดวยสาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดนิทาง)  
การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดินทาง
ตามวันท่ีท่ีระบบุนหนาตั๋วเทานั้น เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว 
ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมวา
กรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตผุลใดก็
ตาม ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได  
 
 



 

 

หมายเหตุ :  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัท
ฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาคาบรกิารขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไม
ถึง 15 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับข้ึนกอน
วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุ
ตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. รายการทองเท่ียวสามารถสลับปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
ผูเดินทางเปนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีเขาพัก 
ทั้งนีต้องข้ึนอยูกับความพรอมใหบรกิารของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดนิทาง และอาจมีคาบรกิารเพ่ิมเติมของแตละสนามบิน มิฉะนั้น บริษทัฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  



 

 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกบัตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 
12. บรกิารนํ้าดืม่ทานวันละ1ขวดตอคนตอวนั 
13. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนัอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การทองเที่ยว เทานั้น ไมไดครอบคลมุถึง สุขภาพ การเจ็บ
ไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจ
และยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
14. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซาประเทศจีน (China) 
กรุณาจัดสงเอกสารฉบับจริงใหบริษัทฯ โดยผูสมัครไมตองแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ 
1.หนังสือเดินทาง (Passport) เลมปจจุบนัที่มีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุโดยนับ
จากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรบัวีซาจีน กรุณาถาย
สําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวีซาจีน จัดสงใหกบัทางบริษัทฯ ** 
 
2.รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาวเทานั้น ขนาด 2x2นิ้ว หรือ 4.5x4.5cm สี่เหลี่ยม
จัตุรัส  
จํานวนทานละ 2 ใบ >>รูปถายมีอายุไมเกิน 3เดือน<< 
หามตกแตงรูป, หามสวมแวนตา, หามใสเครือ่งประดบั, หามใสคอนแทคเลนส, หามเห็นฟนโดย
เด็ดขาด รูปถายตองเปดใหเห็นหนาผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยตองเปนรูปท่ีถายจากรานถายรูป
เทานั้น 
** หามขีดเขียน แม็ก หรือใชคลิปลวดหนบีกระดาษ ซ่ึงอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไมสามารถใช
งานได ** 
 
 
 
 
 
 
3.เอกสารสวนตัว 

 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพ่ิม ดังนี ้
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเดก็) 
 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาใบจดทะเบียนสมรส (ของบิดาและ

มารดา) 
 
 



 

 

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองยื่นเอกสารเพ่ิม ดังนี ้
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเดก็) 
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบตัร (ของบิดาและมารดา) 
 - สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ของบิดาและมารดา) 
 - หนังสือยินยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบดิา-มารดา 
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทานั้น หากเด็กเดนิทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว 

จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเดก็เดินทางกับมารดาเพยีงผู
เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมไดเดินทางกับบดิา-
มารดา จะตองมีหนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลท่ีสาม พรอมกบัยินยอมสนับสนุน
คาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที่
อยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) 
โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถกูตอง
ตามกฎหมาย โดยวนันดัหมายท่ีเด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวีซา บดิา-มารดา จําเปนตองเดนิทางไป
แสดงตัวพรอมกบับตุร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่ท่ีรับยื่นวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตอง
แนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมรีายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบตุรแต
เพียงผูเดียว 
 
4.เงื่อนไขและแบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาประเทศจีน 
 เพื่อประโยชนในการยืน่วีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรงกบั
ขอมูลความเปนจริง เนือ่งจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติคํา
รองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวตัิ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หากสถานทูต
ตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจรงิ ทานอาจถูกปฏิเสธวีซา หรือ
อาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งข้ึน 
 
5.กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ (ลูกคาตองทําการยื่นวีซาเดี่ยวดวยตนเอง)  
กรุณาตรวจสอบเอกสารท่ีตองใช และ อาจมคีาใชจายเพิ่มเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทางบริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย
ตนเอง เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 



 

 

 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศอินเดียเปนการ
ถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนยีมที่ทานไดชําระไปแลวทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคท่ีจะยืน่คํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาประเทศจีน (China) 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 4 วันทําการ 

กรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการย่ืนวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ) 

1. ช่ือ - นามสกุล (MR , MRS , MISS , MASTER)   
............................................................................................. 
2. ที่อยู ตามสําเนาทะเบียนบาน 
................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย............... 
3. ที่อยูพํานักปจจุบัน กรณีไมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน 
................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย............... 
4.โทรศัพทมือถือ ...............................  บาน ............................ อีเมลแอดเดรส ................................................ 
5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบียน)      หยาราง  หมาย       
     อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......... 
6.ช่ือ-สกุล คูสมรส ...................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ........................... 
7.ช่ือ-สกุล บุตร (ถาม)ี ................................................. เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ
........................... 
8.ช่ือ-สกุล บิดา.......................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ........................... 
9.ช่ือ-สกุล มารดา......................................................... เบอรโทรศัพท....................... อาชีพ........................... 
10.อาชีพปจจุบัน (กรณุากรอกขอมูลใหครบถวนสมบูรณ) ...........................................  
ตําแหนง................................  
ชื่อ บริษัท/รานคา/โรงเรยีน หรือมหาวิทยาลยั ................................................................................................. 
ที่อยู เลขที่ ............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ....................................... 
อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย .............. เบอรโทรศัพท..................... 
11.ทานเคยไดรับวีซา ประเทศจีน หรือไม 
    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) ใชไดต้ังแตวันที่ .................................  
ถึงวันที่ .....................................  
12.ทานเคยถูกปฏิเสธวซีา ประเทศจีน หรือไม 
    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) เหตุผลที่ทานถูกปฎิเสธวีซา 

..................................................................  



 

 

EXAMPLE 

 หมายเหตุ: การอนุมัตวิีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมสีวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น 
ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางทีค่อยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น  

** เอกสารเพิ่มเติม ** 
ขอความรวมมือผูสมัครผูสมัครวีซาจีน ดําเนนิการเพ่ิมเติม ดังนี ้  
 1.ปริ้นเอกสารใบสมัครวีซาจีน หนาที่4 (Application Chinese visa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      ** ไฟลเอกสารสําหรับปริ้น อยูหนาถัดไป ** 
 2.เซ็นชื่อใหเหมือนกับหนาพาสปอรตเพียง 1 จุดเทานั้น 
 3.จัดสงใหบริษัทฯ พรอมเอกสารที่ใชยื่นวีซา รูปถาย และพาสปอรต 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบการยื่นวีซา 


