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        เซ่ียงไฮด้ิสนียแ์ลนด ์| ล่องทะเลสาบซีห ู| หมู่บา้นโบราณเยี่ยเหอ | ถนนศิลปะเทียนจ่ือฝาง 
                         HANGZHOU OUTLET | STARBUCK RESERVE ROASTERY 
 

 

 

  

 

เซ่ียงไฮ้ ล่องซีหู ตะลุยดสินียแ์ลนดสุ์ดหรรษา 5 วัน 3 คืน 

เดินทาง เมษายน – มิถุนายน 2563  

 

 
ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 13,900.- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA806 : 02.25-07.25) 

23.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U สายการบินแอรไ์ชน่า โดยมีเจา้หนา้ที่ คอยใหก้าร
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุท่าน 

วันที ่2 
เซี่ยงไฮ้ (สนามบินนานาชาติผู่ตง)–หมู่บ้านโบราณเย่ียเหอ– ศูนย์
ยางพารา –หังโจว – HANGZHOU OUTLET 

02.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ CA806 (มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 
หมายเหตุ : พีเรียดที่เดินทางเดือน เม.ย.-ต.ค.63  ไฟลท์บินเปล่ียนเวลาเป็นดังนี้ CA806 03.40-08.45) 

 
07.25 น. 

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตง เมืองเอกเทศเซี่ยงไฮ ้ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220 -280) เป็น
หมู่บา้นชาวประมงจนถึงสมัยราชวงศซ์่งไดเ้ปล่ียนแปลงเป็นเซี่ยงไฮซ้ึ่งขณะนั้นเป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลังจากสงครามฝ่ิน 
ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซี่ยงไฮถู้กเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ  ตั้งอยู่ริมแม่น า้หวงผู่ ห่างจากปากแม่น า้แยงซี
เกียง 17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซี(เก่า) กั้นโดยแม่น า้หวงผู่ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคน
เขา้เมือง 
น าท่านชม เมืองโบราณเย่ียเหอ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเขตประวัติศาสตรเ์ยี่ยะเหอ ตั้งอยู่ที่ เมืองเจียซิง มีพืน้ที่ 9 ตารางเมตร 
ในถนนเต็มไปดว้ยล าธารเสน้เล็กๆ บา้นเรือนแบบราชวงศช์ิง อิสระใหท้านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
จากนัน้น าท่านแวะ ศูนยส์ินค้ายางพารา ใหท้่านไดช้มผลิตภณัฑท์ี่ท  ามาจากยางพารา อาทิเช่น หมอน ที่นอน  เป็นตน้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสัช

อตุสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีค าเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมือง
หงัโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค ์บนดินมี ซู(โจว) หงั(โจว)” เพลิดเพลินกบัทิวทศันอ์นังดงามสองฟากถนน   
น าท่านสู่ HANGZHOU OUTLET สถานที่ชอ้ปป้ิงสุดฮิตของชาวหงัโจว ที่เต็มไปดว้ยสินคา้เสือ้ผา้ แฟชั่น กระเป๋า รองเทา้ 
และอื่นๆอีกมากมาย อิสระใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่พัก โรงแรม LIANG AN INTERNATIONAL  HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที ่3 
หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชาหลงจ่ิง – ศูนย์ผ้าไหม – 
เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – อุโมงเลเซอร ์– ถนนศิลปะเทยีนจ่ือฝาง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

จากนัน้น าท่าน ล่องทะเลสาบซีหู  ซึ่งตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของเมืองหงัโจว ทะเลสาบมีลกัษณะใกลเ้คียงกับวงรี มีเนือ้ที่ 
5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น า้ลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร สามดา้นถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและอีกหนึ่ง
ด้านเป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไปด้วยสถานที่ส าคัญมากกว่า 30 แห่งและสถานที่ชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดย
จุดส าคญัก็ไดแ้ก่ หนึ่งภูเขา สองทางสามเกาะ หา้ทะเลสาบ และสิบทิวทัศน ์น าท่านล่องเรือผ่านชม สะพานขาดซึ่งเป็นที่มา
ของต านานเร่ือง “นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทรน์ า้ลึกตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆ 
ทะเลสาบแห่งนีท้ี่ไดร้บัสมญานามจากนกัท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนครินทร”์ 

 
น าท่านเขา้ชม หมู่บ้านเหมยเจียอู (ไร่ชาหลงจ่ิง) แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึน้ชื่อของจีน ใหท้่านไดช้ิมชาขึน้ชื่อ โดยกล่าว
กนัว่า “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวนั” 

 
น าท่านเยี่ยมชม ศูนยผ์้าไหม ผลิตภณัฑท์ี่ท  าจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ ชมวิธีการน าเสน้ไหมออกมาผลิต
เป็นสินคา้ทัง้ใชเ้ครื่องจกัร ชมการดึงใยไหมรงัแฝดเพ่ือมาท าไสน้วมผา้ห่มไหม เหมาะกบัการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใชเ้อง   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ  ไก่ขอทาน+หมูตงโพ 
 น าท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองศูนยก์ลางความเจริญในดา้นต่างๆ ของภูมิภาคทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ การคา้ 

การเงิน การลงทุน รวมถึง ดา้นแฟชั่น และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮจ้ึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีน โดยถือไดว่้าเซี่ยงไฮ้
เป็นสญัลกัษณข์องจีนยคุใหม่ในดา้นความกา้วหนา้และความทนัสมยั    
น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตร  เป็นเขต
สถาปัตยกรรมที่ไดช้ื่อว่า “พิพิธภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็นศูนยก์ลาง
ทางดา้นการเงินการธนาคารที่ส าคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่
หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก 
เป็นที่ตัง้ของหน่วยงานภาครฐั เช่น กรมศลุกากร โรงแรม  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นน าท่านนั่ง รถไฟอุโมงเลเซอร์ ลอดอุโมงคใ์ตแ้ม่น า้หวงผู่ ซึ่งเป็นอุโมงคส์รา้งลึกลงไปจากพืน้แม่น า้ 9 เมตร ยาว 
646.7 เมตร ภายในประดบัตกแต่งดว้ยไฟเลเซอรเ์ป็นรูปต่างๆ   

 

 
 จากนั้นน าท่านชม ย่านศิลปะถนนเทียนจ่ือฝาง เป็นเขตอยู่อาศยัของชาวบา้นในยคุ ค.ศ.1920 – 1930 ประกอบไปดว้ย

บา้นทรงยุโรปสลับกับบา้นแบบจีน ถนนแห่งนีเ้ร่ิมมีชื่อเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปิน
แบบติดดิน หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า แนวสตรีท ภายในเต็มไปดว้ยคาเฟ่ และรา้นขายของที่ระลึก และงานแสดงของศิลปินทั้ง
ในและต่างประเทศ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม SHANGHAI GRACE SELECT HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที ่4 อิสระเต็มวัน เซี่ยงไฮ้ดิสนียแ์ลนด ์(รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 เดินทางสู่ สวนสนุกSHANGHAI DISNEYLAND สวนสนกุที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก ดิสนียแ์ลนดเ์วอรช์ั่นเซี่ยงไฮจ้ะมี

ตวัละครในนิทานเร่ืองใหม่ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรบัที่เซี่ยงไฮ ้พรั่งพรอ้มดว้ยส่ิงดึงดูดใจยิ่งใหญ่อลงัการ เช่นทูมอร์
โรวแ์ลนด ์อ่าวขุมสมบัติดินแดนแฟนตาซี สวนแห่งจินตนาการภายในบริเวณสวนสนกุแห่งนีย้งัแบ่งพืน้ที่ส่วนหนึ่งส าหรบั
เป็นเมืองดิสนียห์รือดิสนียท์าวน ์ซึ่งประกอบดว้ยแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหารและส่ิงบันเทิง นอกจากนั้นยังมีโรงแรมที่พัก 2 
แห่งรวมทัง้“วิชชิ่งสตารป์ารก์“ (WISHING STAR PARK) บริเวณชมทศันียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติบนเนือ้ที่ 2,440 ไร่
และสวนโมเสก อนัน่าตื่นตาเล่าเร่ืองเกี่ยวกบั 12 นกัษัตร ดว้ยตวัละครของดิสนีย ์ 

 
นอกจากนัน้เซี่ยงไฮ ้ดิสนียแ์ลนดย์ังมีปราสาทเจา้หญิง (THE ENCHANTED STORYBOOK CASTLE) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของดิสนียแ์ลนดข์นาดใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดเท่าที่วอลตด์ิสนียเ์คยสรา้งมา โดยประสาทแห่งนี ้จะเป็นที่อยู่ของเจ้าหญิง
หลายองค์อีกด้วย เล่นเครื่องเล่นคลาสสิคของดิสีนย์และเครื่องเล่นพิเศษ TRON LIGHTCYCLE POWER RUN! ที่มี
เฉพาะที่เซี่ยงไฮเ้ท่านัน้ 

 
 ***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค ่าตามอัธยาศัย*** 

 
ค ่า สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ที่พกั 
ที่พัก โรงแรม SHANGHAI GRACE SELECT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่5 
ร้านนวดเท้า+ยาบัวหิมะ – ตลาดเฉินหวังเม่ียว – ศูนยห์ยก – ถนนนานกิง – 
STARBUCK RESERVE ROASTERY – เซี่ยงไฮ้ (สนามบินนานาชาติผู่ตง) – 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA805 : 21.40-01.20+1) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  
 น าท่านสู่ ศูนยน์วดเท้า(ยาบัวหิมะ) พรอ้มฟังบรรยายเกี่ยวกับการแพทยโ์บราณจีน อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้

สมนุไพรจีนที่มีมานานนบัพนัปี รบัฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญ พรอ้มผ่อนคลายนวดฝ่าเทา้ 
หมายเหตุ  : ขอความร่วมมือ กรุณาแช่เท้าทุกท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  
น าท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉิงหวงเม่ียว หรือที่เรียกกนัว่า วดัเทพเจา้ประจ าเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งไดก้ลายเป็น
ศนูยร์วมสินคา้ และอาหารพืน้เมืองที่แสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาวเซี่ยงไฮมี้การผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบนัไดอ้ย่าง
ลงตวั ซึ่งเป็นย่านสินคา้ราคาถกูที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ ้ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ เส่ียวหลงเปา 

 
 แวะชม อัญมณีล า้ค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกนัอย่างแพรห่ลายเพราะเชื่อว่าใส่ แลว้จะช่วยป้องกนัอันตรายได ้ให้

ท่านไดเ้ลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัวม์งคลที่มีคณุภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน   
น าท่านสู่ ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่ ( NANJING LU) เป็นถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮส้รา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่า
เป็น WALKING STREET หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พืน้ถนนปูด้วยหินอ่อน และมีลวดลายเซรา
มิกสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของนานจิงลู่ เป็นที่ตั้งของรา้นคา้มากมาย มีทัง้รา้นขายเสือ้ผา้แฟชั่น รา้นขายของที่ระลึก รา้นอาหาร 
ภตัตาคารหรู รา้นจิวเวลรี่ชื่อดงั ทัง้รา้นที่เป็นของคนจีนทอ้งถิ่น   

 
น าท่านเดินทางสู่   Starbucks Reserve Roastery  สาขาใหญ่ที่สุดในโลกของจีน อยู่บนอาคาร 2 ชั้น พืน้ที่กว่า 2,700 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเมตร พรอ้มพนักงานกว่า 400 คน ใหญ่กว่าสาขาปกติถึง 300 เท่า มีบารจ์ิบกาแฟที่ยาวที่สดุในโลกที่ยาวถึง 88 ฟุต 
มีเครื่องดื่มมากกว่า 100 ชนิด รวมไปถึงเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานีแ้ห่งเดียว มีเบเกอรี่ที่ท  าสดๆใหม่ๆมากกว่า 80 ชนิดและ
พบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เทคโนโลยี AR (Augmented Reality การผสานโลกความเป็นจริงเขา้กับโลกเสมือน) ส่องมือ
ถือไปตรงไหนก็จะมีขอ้มลูออกมา สรา้งความสนกุสนานใหก้บัลกูคา้ที่เขา้มาใชบ้ริการอีกดว้ย 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ สนามบินนานาชาติผู่ตง 

21.40 น. ออกเดินทางสู่  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ ) โดย เที่ ยวบินที่  CA805 (มีบ ริการอาหารบนเค ร่ือ ง)                            
หมายเหตุ : พีเรียดที่เดินทางเดือน เม.ย.-ต.ค. 63  ไฟทบิ์นเปล่ียนเวลาเป็นดังนี้ CA805 23.15-02.25+1 ) 

    01.20+1 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวสัดิภาพ 
 

เซี่ยงไฮ้ ล่องซีหู ตะลุยดิสนียแ์ลนดสุ์ดหรรษา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอรไ์ชน่า 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี30 เม.ย.-04 พ.ค.63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 08-12 พ.ค.63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 15-19 พ.ค.63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 22-26 พ.ค.63 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 12-16 มิ.ย.63 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 19-23 มิ.ย.63 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 6,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเครื่องบิน (ไม่รวมวีซ่า) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซา่จีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,500 บาท 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศกท้์องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 
**เด็กเก็บทริปเท่าผู้ใหญ่** 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน 

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอกีครัง้ 
  

เง่ือนไขการให้บริการ    
1.อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมกันทั้งคณะ     ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 20 ก.ก.  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าที่พกัตามที่ระบุในรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)   ค่าจา้งมคัคเุทศกบ์ริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารตามมือ้ที่ระบุในรายการ      
 ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 
1.1  คา่ต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั ทกุแห่งตามรายการทวัร์
ขา้งตน้ 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ ต๋ัวเคร่ืองบิน    

- กรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดับชัน้ที่นั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 
วัน 
และ หากมีต้องการช าระเงินเพ่ืออัพเกรดที่นั่ง ต้องด าเนินการที่เคานเ์ตอรข์องสายการบิน ณ วนั
เดินทาง  
ด้วยตัวท่านเอง เท่านั้น  

- ในการเดินทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมู่คณะ  
หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบัก่อน (หรือหลงั) ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบิน  
และบริษัททัวรเ์รียกเก็บเพ่ิมเติมก่อนออกตั๋วโดยสาร  

       - การจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน  จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปจดัการไดแ้ต่
อย่างใด  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

       - ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ  กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯล่วงหนา้ทกุครัง้  
เพ่ือตรวจสอบว่ากรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่สามารถ
เดินทางได ้และท่านไดอ้อกตั๋วไปแลว้   
1.2  คา่ที่พัก  ประเภทหอ้ง ละ 2-3  ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) , 
หอ้งพกัคู่ ( Twin / Double ) และหอ้งพกัแบบ  3  ท่าน (Triple)    อาจจะไม่ไดอ้ยู่ในชัน้เดียวกนั หรือ อยู่ติดกนั  
**ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE  [ 2 เตียง + 1 ที่นอนเสริม ]  แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกั 
แบบ TRIPLE ได ้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งพกัแบบ แยก 2 หอ้ง คือ [ 1 TWN + 1 SGL ]   แทน ** 

       -   กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึง่เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตวัเมือง
เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียน หรือ ยา้ยเมือง เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมกับโปรแกรมทวัร ์  
1.3  คา่อาหาร , คา่เข้าชมสถานที่ทอ่งเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
1.4  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
1.5  คา่น ้าหนักสัมภาระ (รวมในต๋ัวเคร่ืองบิน) โดยทั่วไป 20 กิโลกรมั   
1.6  คา่ประกันวินาศภัยเคร่ืองบิน ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส าหรบัน า้หนกัของสัมภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน ท่านละ 1 ใบไม่เกิน 20 
กิโลกรมั  (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER)  , การเรียกเก็บค่าระวางน า้หนักเพ่ิมเป็น
สิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านจะตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพ่ิม)   
         - ส าหรบักระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และ 
มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน  115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56  เซนติเมตร (21.5 นิว้)  x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้)   
         - กรณีที่ตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบส่วนต่างของค่าใชจ้่ายที่สมัภาระ
น า้หนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพ่ิม)   
        - ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบ กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 
1.6   ค่าประกันอุบัติเหตุ  คุม้ครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอบุตัิเหต ุ   
ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหต ุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ท่านใด สนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพ่ิมเติมกบัทางบริษัทได ้ 
- เบีย้ประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
1.7   ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ  อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด  ค่าโทรศพัท ์ ค่า
มินิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ  รวมทัง้ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระที่มีน า้หนกัเกิน
กว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนด  หรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
2.  ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม  ภายหลงัจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ซึ่งลกูคา้ตอ้งช าระ
ส่วนต่างเพ่ิม 
3.  ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทริป/ท่าน    
  ส าหรบัส่วนที่เพ่ิมเติมแก่หวัหนา้ทวัรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึน้อยู่กบัความพึงพอใจใน
บริการ 
4.   ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,500 บาท 
     วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรบัผูถ้ือพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดินทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ (ใชส้ าเนาหนา้พาสปอรต์แบบ
เต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มลูชดัเจน + รูปถ่ายเห็นใบหนา้ชดัเจนพืน้หลงัสีขาว สแกนไดห้รือถ่ายรุปเองได ้ และตอ้งส่งเอกสาร
ล่วงหนา้ 10 วนัก่อน   เดินทาง)  

โปรดทราบ ผู้ที่มีความประสงค ์ยื่นค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ ดังต่อไปนี้
ตัง้แต่ ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ไดต้อ้งยื่นวีซ่าจีนแบบเด่ียวเท่านัน้ และใชเ้วลา
มากกว่าก าหนดการเดิม 4 วนัท าการ 
1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรก์เมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 8.อิรกั 
9.อิหร่าน 10.อียิปต ์11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.
แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตรุกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเลีย   
กรณีที่เจา้หนา้ที่ด  าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้มีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถกูยกเลิกทนัที ไม่สามารถ
น าไปใชก้บัการเดินทางครัง้อื่นๆ ได ้และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าไดท้กุกรณี 

     
 หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทั้งสิน้ ท าใหไ้ม่สามารถ
ยื่นวีซ่ากรุ๊ปได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท พรอ้มเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือท าการยื่นค าขอวี
ซ่าเด่ียวผ่านศนูยร์บัยื่น    
 
เง่ือนไขการจอง การช าระเงิน และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระคา่บริการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1.1  กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36  ชม.หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการ

จองมายังบริษัทฯ โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสิทธ์ิส ารองท่ีนั่ง เม่ือมีการช าระมดัจ า เท่านัน้ 
      1.2  กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนที่เหลือ 20 วัน กอ่นออกเดินทาง หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั ไม่มีเงื่อนไขใดๆ  และขออนญุาตใหสิ้ทธ์ิการจองแก่ลกูคา้ท่านอื่นที่อยู่ล  าดับถัดไป   
     1.3  เม่ือช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางอีเมลล ์
พร้อมทั้งส่งรายช่ือส ารองที่นั่ง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื่อพรอ้มยืนยนัว่า ตอ้งการ
เดินทางท่องเที่ยวทริปใด  วนัที่ใด ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // หากไม่ส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) มาให ้ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหาย อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพ่ือใชใ้น
การจองตั๋วเครื่องบิน 
**  กรุณาตรวจสอบหนงัสือเดินทาง ( Passport) ของผูเ้ดินทาง  : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 
เดือนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษว่างอย่างต ่า  2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
**  การติดต่อประสานงานกบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย  ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท าการของ
ทาง บริษัท ดงันี ้  วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขัตฤกษ์ที่
รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท  
**  กรุณาศึกษารายการทวัร ์และเงื่อนไขการใหบ้ริการโดยละเอียด เพ่ือผลประโยชนส์งูสดุในการใชบ้ริการของท่าน 
เนื่องจาก เม่ือท่านช าระเงินครบจ านวนหรือมดัจ าบางส่วนแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขการบริการและ
ขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดินทางนัน้ๆ 
   
4.  เง่ือนไขการยกเลิก 

กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง  นกัท่องเที่ยวหรือ
ตวัแทนจ าหน่าย(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง 
เพ่ือเป็นการแจง้ยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร  (ทางบริษัทไม่ขอรบัยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศพัทไ์ม่
ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย (ผูมี้ชื่อ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือท าเร่ือง
ขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงิน
ค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 
“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก ์เร่ือง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการก าหนดอัตราการจ่ายเงิน
ค่าบริการคืนให้แกน่ักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563”  ดงันี ้

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 ยกเลิก ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนเดินทาง  (ไม่นบัวนัเดินทาง)  คืนเงินรอ้ยละ 100  ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 
4.2 ยกเลิก ไม่นอ้ยกว่า 15-29 วนัก่อนเดินทาง  (ไม่นบัวนัเดินทาง)  คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าทวัรท์ัง้หมด 
4.3 ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ  ไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 

** การจ่ายเงินคืนแก่นกัท่องเทีย่วตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซึ่งมีการหกัเงินในบางส่วนนัน้ เนือ่งจากทางบริษัทมีค่าใชจ้่ายที่
ไดจ้่ายจริงเพือ่การเตรียมการจดัน าเทีย่วไปแลว้  เช่น การมดัจ าทีน่ั่งบตัรโดยสารเคร่ืองบิน   การจองทีพ่กั   และ 
ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลิกเดินทางกบักรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบิน
มีการการนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTหรือ EXTRA 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดที่ช าระแลว้ ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมาย  ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้
วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือ
ว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษทัได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทาง
บริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ช าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 
ก่อนการเดินทาง    โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนกอ่นการจองทัวรท์ุกคร้ัง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง  *** 

4.6 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุ 
ไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.7 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้ม
คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
หมายเหตุ : 

1. จ านวนผู ้เดินทางตอ้งมีข้ันต ่า 10 ท่านขึน้ไปต่อกรุ๊ป มิฉะนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและ
เล่ือนการเดินทางไปในวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ นอกจากผูเ้ดินทางทกุท่านยินดี
ที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่าน
ต่อไป  

2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3.     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 
4.     บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, โรคระบาด , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ
บริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอนัเกิดจาก
การโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

        6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
        7.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ  การเมือง 
สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุล (เยน) โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
        8. อตัราค่าบริการนีค้  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่า
ตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
        9.    การบริการของรถบสัน าเที่ยว ตามกฏหมายของประเทศ สามารถใหบ้ริการวนัละ  10-12  ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลา
ได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ 
เป็นหลกั  จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมี
การปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวเป็นส าคญั 
       10. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ  านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษัทก ากับเท่านัน้ 
 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าเข้าประเทศจีน(วีซ่าเด่ียว) 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทย 

**ยื่นวีซ่าเด่ียวค่าบริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ยื่นด่วน 2 วนัท าการ 2,925บาท  

1.หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไ์ม่ช ารุด 
2.หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
    รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรือรูปพริ ้
นจากคอมพิวเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
- ไม่ส่วมเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 

3.ส าหรบัผูท้ี่ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่งเอกสาร
ยื่นวีซ่า 
4.ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5.เอกสารที่ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  
- กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสตูิบตัรตัวจริง, ส าเนาสตูิบัตรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี่ http://www.consular.go.th/)            
 - กรณีที่เด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดินทาง 
ขอ้มลูจริงเกี่ยวกบัสถานที่ศึกษา สถานที่ท  างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท  างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณี

ฉกุเฉิน หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ที่ท  างาน และของญาติ โปรดรบัทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบไดว่้าใหข้อ้มลูเท็จ อาจมี
การระงบัการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทส์ุ่มตรวจทกุวนั) 
7.เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททวัร ์อย่างนอ้ย 5-
7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
8.โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้บริษัททวัรไ์ม่ทราบล่วงหนา้ ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นงัสือ
เดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะตอ้งรบัผิดชอบ 
9.ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบริษัททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ช้
บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศ
จีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์ 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ 

- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติที่ท  างานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการท างานใน
ประเทศไทยเท่านัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
- กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนงัสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าใหไ้ด้ 
1. หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,550 บาท  
2. หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพ่ิม  1,900 บาท 
     ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอรต์ ที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรบัประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 
หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้]และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรือ
รูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูั้ง  2ขา้ง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่ส่วมเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 
3.ใบอนญุาตการท างาน  
4.หนงัสือว่าจา้งในการท างาน  
5.สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทบัรา้นที่แปล 
 
 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1.ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2.น ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไวเ้กินกว่า 6 เดือนมาใช ้
3.น ารูปถ่ายที่มีวิวดา้นหลงั ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยื่นท าวีซ่า 
4.น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรือรูปที่พริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร  ์
อตัราค่าวีซ่าด่วน ที่ตอ้งจ่ายเพ่ิมใหส้ถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้ ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่าน
ละ  1,125 บาท  

[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซี่าด่วนได้] 
 

การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารย่ืนวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

**สถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ชือ่คู่สมรส ................................................................................. ............................................. 

ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
............................................................................................................................. ........................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................. ........................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถอื...................................................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................... ....................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถอื.................................................. ................................................................... 
ชื่อสถานที่ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท  างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
........................................................................................ ................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถอื....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ี่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัที่............ เดือน.......................ปี.. ....................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ............................................................................ 
เม่ือวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัที่............ เดือน.......................ปี.......................... ......................................... 
รายชื่อบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.............................................................................................................................................................. ...................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.............................................................................................................................................................. ...................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจริง** ถา้เอกสารส่งถึงบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท าใหท้่าน
เกิดความไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเครง่ครดั) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อแนะน ากอ่นการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึน้เครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ  จุดเอ็กซเ์รย ์อนญุาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที่
ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่านัน้  
2. ส่ิงของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่านัน้  
3.ประเทศจีน มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท์ี่ท  ามาจากพืช และเนือ้สตัวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข่ เนือ้สตัว ์  
ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากส่ิงเหล่านี ้หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราที่สงูมาก 

 
 


