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เซ่ียงไฮด้ิสนียแ์ลนด ์| ถนนนานกิง | ถ่ายรูปดา้นล่างหอไข่มกุ | ย่านเมืองเก่าเซี่ยงไฮ ้1192 ซอย 
ตลาดเฉินหวงเม่ียว | STARBUCK RESERVE ROASTERY | บฟุเฟ่ตน์านาชาติ | เส่ียวหลงเปา 

 
 

 

 

 

 

เซีย่งไฮ้ สนุกสุดมัน หรรษาดสินียแ์ลนด ์4 วัน 2 คืน 

เดนิทาง ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563 

 

 
ราคาแนะน าเพยีง 10,999.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ CZ8320 : 02.00-07.20 น. 
23.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U สายการบินไชนา่เซาทเ์ทิรน์ 

โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุทา่น 

วันที ่2 
เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) – ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก – หาดไว่ทาน – อุโมงเลเซอร ์– 
ศูนยน์วดเทา้(บัวหมิะ) – ถนนนานกงิ – STARBUCK RESERVE ROASTERY 

02.00 น. ออกเดินทางสู ่มหานครเซ่ียงไฮ้ สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง โดย สายการบินไชนา่เซาทเ์ทิรน์ เที่ยวบินที่ CZ8320 
 (มีบริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

07.20 น. เดินทางถึง มหานครเซ่ียงไฮ้ สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง เมืองเอกเทศเซี่ยงไฮ ้ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตัง้แต่ยคุสามก๊ก (ปีค.ศ.220-
280) เป็นหมู่บา้นชาวประมงจนถึงสมยัราชวงศซ์ง่ไดเ้ปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮซ้ึ่งขณะนัน้เป็นเพียงชมุชนเล็กๆหลงัจากสงคราม
ฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตวัเมืองเซี่ยงไฮถ้กูเปิดเป็นเมืองทา่และเขตเช่าของนานาชาติ ตัง้อยูร่มิแมน่ า้หวงผู ่หา่งจากปากแมน่ า้แยงซีเกียง 
17 กิโลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คือ เขตผูต่ง(ใหม)่ และเขตผูซ่ี(เก่า) กัน้โดยแมน่ า้หวงผู ่น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

 

 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) CZ8320 : 02.00-07.20 น. 
วนัท่ี 2.  เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) – ถ่ายรูปดา้นล่างหอไข่มุก – หาดไว่ทาน – อุโมงเลเซอร ์– ศูนยน์วดเทา้(บัวหิมะ) – ถนนานกิง – 

STARBUCK RESERVE ROASTERY  
วนัท่ี 3.  อิสระเต็มวนัเซี่ยงไฮ ้ดิสนียแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้แลว้) 
วนัท่ี 4.    ศนูยห์ยก – วดัหลงหวั – ยา่นเมืองเก่าเซี่ยงไฮ ้1192 ซอย – รา้นผา้ไหม – ตลาดก๊อปป้ี TAOBAOCHENG – เซี่ยงไฮ ้(สนามบินเซี่ยงไฮผู้่

ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) CZ8319 : 21.15-00.50 น. 
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น าท่าน ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก (ไม่รวมค่าตั๋วขึน้ชมวิว) ซึ่งตัง้อยู่ฝ่ังผู่ตงริมแม่น า้หวงัผู่ เขตลูเ่จียจุ่ย แลว้เสร็จเมื่อปี ค.ศ. 
1993 มีความสงู 468 เมตร ดภูายนอกเป็นลกูเหลก็กลม 15 ลกู อยูต่า่งมมุตา่งระดบั ลกูเหลก็กลมที่อยูต่อนกลางของหอเป็นหอ
ชมวิวที่กวา้งขวาง สามารถชมวิวทิวทศันข์องเซี่ยงไฮไ้ดท้กุดา้น ซึง่ปัจจุบนัหอไขม่กุถือเป็นสญัลกัษณข์องเมืองเซี่ยงไฮอ้ีกดว้ย    

 

 
น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน  ตั้งอยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขต
สถาปัตยกรรมที่ไดช่ื้อวา่ “พิพิธภณัฑน์านาชาติ”   ถือเป็นสญัลกัษณท์ี่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ ้อีกทัง้ถือเป็นศนูยก์ลางทางดา้น
การเงินการธนาคารท่ีส าคญั แหง่หนึง่ของเซี่ยงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไวท่นัเป็นแหลง่รวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น 
สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นท่ีตัง้ของหนว่ยงาน
ภาครฐั เช่น กรมศลุกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่ของบรษัิทตา่งๆ   

 

 
 น าท่านนั่ง รถไฟลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์เป็นเสน้ทางรถไฟใตแ้ม่น า้หวงผู่ที่เช่ือมโยงระหวา่งทางฝ่ังของเดอะบนัด ์และเขตผู่ตง มี

ความยาวประมาณ 646.7 เมตร ความน่าตื่นเตน้ของการท่องเที่ยวในขบวนรถไฟแห่งนีเ้ริ่มตน้กันดว้ย โบกีร้ถไฟที่สามารถ
มองเห็นรอบดา้นไดแ้บบ 360 องศา เมื่อขบวนของรถไฟเริ่มวิ่งไปในความมืด แสงสีต่าง ๆ  ก็จะเริ่มปรากฏ สรา้งความนา่ตื่นเตน้
ยิ่งขึน้ดว้ยเสยีงตา่ง ๆ แสงไฟจะเปลีย่นไปเรือ่ย ๆ ปรากฏเป็นภาพท่ีงดงาม ซึง่จะใชเ้วลาทัง้หมดเพียงแค ่3-5 นาที เทา่นัน้ในการ
ผา่นอโุมงคแ์หง่นี ้
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ ไก่แดง 

 น าทา่นสู ่ศูนยน์วดเท้า(ยาบัวหมิะ)  พรอ้มฟังบรรยายเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณจีน อดีตถึงปัจจบุนั การสง่เสรมิการใชส้มนุไพร
จีนท่ีมีมานานนบัพนัปี รบัฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ พรอ้มผอ่นคลายนวดฝ่าเทา้   
หมายเหต ุ: ขอความรว่มมือ กรุณาแช่เทา้ทกุทา่น (ไมม่ีคา่ใชจ้่าย) 

 
 น าท่านสู ่ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่ ( NANJING LU) เป็นถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮส้รา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่าเป็น 
WALKING STREET หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พืน้ถนนปูดว้ยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 
ฝากฝ่ังของนานจิงลู ่เป็นที่ตัง้ของรา้นคา้มากมาย มีทัง้รา้นขายเสือ้ผา้แฟชั่น รา้นขายของที่ระลกึ รา้นอาหาร ภตัตาคารหรู รา้น
จิวเวลรีช่ื่อดงั ทัง้รา้นท่ีเป็นของคนจีนทอ้งถ่ิน   

 

 
 น าทา่นเดินทางไปยงั STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหมใ่นเซี่ยงไฮ ้ใหญ่กวา่สาขาปกติ 300 เทา่ ส  าหรบัสาขา 

RESERVE ROASTERY ที่เพิ่งเปิดใหบ้ริการในเซี่ยงไฮ้ใหม่หมาดเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมานี ้สาขานีน้อกจากความยิ่งใหญ่
อลังการแล้ว ยังมีบาร์จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต  ขึน้แท่นเป็นสาขาที่มีบาร์จิบกาแฟยาวที่สุดในโลกของ 
STARBUCKS ลกูคา้สามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สมัผสับรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่มตา่งๆ กว่า 100 เมน ู
รวมทัง้เครือ่งดื่มที่มีเฉพาะสาขานีแ้หง่เดียวเทา่นัน้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา) 
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ที่พกั โรงแรม SHANGHAI GRACE SELECT HOTEL   หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที ่3 อิสระเต็มวันเซีย่งไฮ้ ดสินียแ์ลนด ์(รวมค่าเข้าแล้ว) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ SHANGHAI DISNEYLAND สวนสนุกแห่งที่ 6 แห่งอาณาจักรดิสนีย ์ซึ่งมีขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของโลก รอง

จากดิสนียแ์ลนดใ์นออรแ์ลนโด รฐัฟลอริดา สหรฐัอเมริกา และเป็นสวนสนกุดิสนียแ์ลนดแ์ห่งที่ 3 ในเอเชีย ตัง้อยู่ในเขตฉวนซา 
ใกลก้บัแมน่ า้หวงผู่ และสนามบินผู่ตง สวนสนกุเซี่ยงไฮด้ิสนียแ์ลนดม์ีขนาดใหญ่กวา่ฮ่องกงดิสนียแ์ลนดถ์ึง 3 เท่า เปิดใหบ้รกิาร
เมื่อวนัท่ี 16 มิถนุายน 2016  ซึง่ใชเ้วลารว่ม 5 ปีในการก่อสรา้ง โดยใชง้บทัง้สิน้ราว 5.5 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืราว 180 ,000 
ลา้นบาท 

 

 
 ภายในสวนสนกุเซี่ยงไฮ ้ดีสนียแ์ลนด ์ประกอบไปดว้ย 6 ธีมปารค์ และ 1 ฟรโีซนดงันี ้

1.DISNEY TOWN ประกอบไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของที่ระลึกต่างๆมากมาย อีกทัง้ยงัมี LEGO LAND ในโซนนีอ้ีก
ดว้ย  
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2. MICKEY AVENUE โซนนีจ้ะเป็นโซนขายของที่ระลกึกับรา้นอาหาร และก็จะมีสว่นของที่ฉายหนงัการต์นูสัน้ของมิกกีเ้มา้ส ์
เหมาะกบัการถ่ายรูปและนั่งพกัผอ่นภายในสวนสนกุ 
3.ADVENTURE ISLE ดินแดนใหก้ารผจญภยัที่จะท าใหน้กัท่องเที่ยวไดต้ื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบเขาลึกลบัในยุคดึกด า
บรรพ ์‘CAMP DISCOVERY’ พรอ้มเชิญชวนใหร้ว่มเดินส ารวจดินแดนที่แฝงไปดว้ยปริศนาและความลกึลบั และลงเรือเขา้ไปสู ่
‘ROARING RAPIDS’ อโุมงคถ์ า้ปริศนาในช่องเขารอวรร์ิ่ง ซึ่งเป็นที่อยู่ของจระเขย้กัษ์น่าเกรงขาม และ ROARING OVER THE 
HORIZON เป็นเครือ่งเลน่แนว 4D จะพาเราบินชมธรรมชาติและสิง่ก่อสรา้งตา่งๆทั่วโลก  
4.TOMORROWLAND อีกหนึ่งไฮโลทเ์ด่นของสวนสนุกดิสนีย ์ท่ีมักจะสรา้งโลกแห่งอนาคต เพื่อสรา้งจิตนาการใหก้ับเด็กๆ 
พรอ้มกับดีไซนเ์ครื่องเล่นสดุล า้ใหเ้ขา้กับคอนเซ็ปต ์ส าหรบัที่ดิสนียแ์ลนดแ์ห่งใหม่นี ้ เปิดตวัเครื่องเล่นที่มีจากวิดีโอเกมและ
ภาพยนตรไ์ซไฟช่ือดงั TRON รถไฟเหาะรูปทรงจกัรยานยนตไฮเทค ที่ถกูขนานนามไวว้่า “LIGHTCYCLE POWER RUN” เป็น
หนึ่งสดุยอดรถไฟเหาะตีลงักาส าหรบัเซี่ยงไฮ ้ดีสนียแ์ลนดท์ี่หา้มพลาด หรือจะเอาใจสาวก STAR WAR อย่าง “STAR WARS 
LAUNCH BAY” ไดถ้่ายรูปกบั DARTH VADER ตวัเป็นๆ  
5.GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเด่นเรื่องวฒันธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลกัษณข์องสวนพฤกษาในสวนสนุกแห่งนีไ้ด้
อย่างเต็มที่ สวนที่ตัง้อยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘WANDERING MOON TEAHOUSE’ เป็นโรงน า้ชาที่พกัผ่อนหย่อนใจที่
งดงามอยา่งลงตวั อีกทัง้ยงัมีสวนที่เลอืกตวัละครสตัวข์องดิสนีย ์ดดัแปลงเป็นเหลา่ 12 นกักษัตร ตามแบบปฏิทินจีน มี 2 เครือ่ง
เลน่เบาๆเด็กๆเลน่ได ้ผูใ้หญ่เลน่ดี คือ FANTASIA CAROUSEL(มา้หมนุ) กบั DUMBO THE FLYING ELEPHANT  
 6.TREASURE COVE เป็นธีมโจรสลัด เนรมิตฉากจากภาพยนตรช่ื์อดัง THE PIRATES OF THE CARIBBEAN กลายเป็น
เครื่องเลน่และการแสดงโชวส์ดุตระการตา ที่หาชมไดแ้ค่เพียงที่ เซี่ยงไฮ ้เท่านัน้ จ าลองฉากต่างๆ ริมทะเล เครื่องเลน่ไฮไลทค์ือ 
PIRATES OF THE CARIBBEAN – BATTLE FOR THE SUNKEN TREASURE เป็นเครื่องเล่นแนว 4D จะพาเรานั่งเรือพจญ
ภัยไปกับต่อสูข้องเรือ BLACK PEARL กับ FLYING DUTCHMAN นอกจากนีย้ังมีเครื่องเล่นมากมาย เช่น ‘BARBOSSA’S 
REVENGE’ และ ‘SIREN’S REVENGE’    
7.FANTASYLAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย เป็นโซนที่ตั้งของปราสาทดิสนีย์ ที่มี ช่ือว่า “ENCHANTED STORYBOOK 
CASTLE” ทา่นจะไดพ้บกบัโชวอ์นัยิ่งใหญ่ตระการตาและตวัการต์นูท่ีทา่นช่ืนชอบ อาทิเช่น สโนวไ์วท ์เจา้หญิงนิทรา ซินเดอเรลา่ 
มิกกีเ้มาท ,์ หมีพูห ์และเพื่อนๆตัวการต์ูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน และยังมีโซนกิจกรรมอย่างเช่น “ONCE UPON A TIME 
ADVENTURE” เป็นการพจญภยัภายในปราสาทดิสนีย ์พบเรื่องราวของสโนว ์ไวท ์ผ่านจอภาพแบบสามมิติ หรือ “ALICE IN 
WONDERLAND MAZE” เป็นทางเดินผ่านเขาวงกตเพื่อเขา้ไปเจอตวัละครจาก ALICE IN WONDERLAND  และเครื่องเล่น
ไฮไลทข์องโซนนีก็้คือ “SEVEN DWARFS MINE TRAIN” นั่งรถไฟเขา้เหมืองแรไ่ปกบัคนแคระทัง้ 7 ชวนใหส้นกุและหวาดเสยีว 
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 **เพื่อความสนกุสนาน อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค ่า ตามอธัยาศยั** 

(ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการสลบัปรบัเปลี่ยนวันท่ีเขา้ชมสวนสนุกดีสน่ียแ์ลนด ์ขึน้อยู่กับความเหมาะสม และค านึงถึง
ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้**) 

20.00 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ที่พัก 
ที่พกั โรงแรม SHANGHAI GRACE SELECT HOTEL   หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที ่4 

ศูนยห์ยก – วัดหลงหัว – ย่านเมืองเก่าเซี่ยงไฮ้ 1192 ซอย – ร้านผ้าไหม – ตลาดก๊อปป้ี 
TAOBAOCHENG – เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
CZ8319 : 21.15-00.50 น. 

เช้า รับประทานอาหารเช้า   ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 แวะชม อญัมณีล า้คา่ หยก เป็นเครือ่งประดบัท่ีนิยมกนัอยา่งแพรห่ลายเพราะเช่ือวา่ใส ่แลว้จะช่วยปอ้งกนัอนัตรายได ้ใหท้า่นได้

เลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผีเซียะสตัวม์งคลท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสยีงของประเทศจีน   
 น าทา่นสู ่วัดหลงหัว วดัเก่าแก่คูบ่า้นคูเ่มืองเซี่ยงไฮ ้ท่ีมีอายกุวา่ 1,500 ปี วดัแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้ในยคุสามก๊ก ดว้ยความตัง้ใจของ

ซุนกวนที่ตอ้งการอุทิศใหแ้ก่มารดาผูล้่วงลบั และไดใ้ชช่ื้อวดัว่า ‘เซียนซื่อ เป็นช่ือแรก ก่อนจะเปลี่ยนมาใชช่ื้อ ‘หลงหวัจนถึง
ปัจจบุนั ภายในวดัมีวิหารเจ็ดหลงัตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีกวา้งขวางที่สดุในบรรดาวดัของนครเซี่ยงไฮ ้วิหารแตล่ะหลงัมีรูปป้ันพระพทุธรูป
และเทพผูพ้ิทกัษ์ประดิษฐานอยู่ใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวข้อพรอาทิ ในวิหารใหญ่มีพระศรีศากยมณีุ วิหารพระเมตไตรย หรือ 
วิหารเจ้าแม่กวนอิมที่มีองคเ์จ้าแม่กวนอิมพันกรรายลอ้มดว้ยพระพุทธรูปสีทอง 500 องค์ ด้านตรงขา้มวัดมีเจ ดียห์ลงหัว 
(LONGHUA PAGODA) เจดียแ์ปดเหลีย่มโบราณ 6 ชัน้ สงู 44 เมตร เป็นเจดียท์ี่ถกูสรา้งขึน้มาใหมใ่นปี 922 แทนเจดียอ์งคเ์ดิม
แตไ่มอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน   
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กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร ( เมนูพิเศษ  เต็มอิ่มกับบุฟเฟตอ์าหาร) 

 

 
 น าทา่นสู ่ย่านเมืองเก่าเซ่ียงไฮ้ 1192 ซอย เป็นยา่นทีฮอตฮิตมาก  ส าหรบัคนท่ีชอบถ่ายรูป ซึง่จะมีลกัษณะเป็นศิลปะยอ้นยคุ 

หรือที่ปัจจบุนัเรยีกวา่ แนวสตรีทอารต์  ภายในเต็มไปดว้ยคาเฟ่  รา้นคา้ รา้นกาแฟ และรา้นขายของที่ระลกึ ต่างๆมากมาย โดย
แบ่งเป็นซอยตา่งๆมากถึง 1192 ซอย  อิสระใหท้่านเดินเลน่ ถ่ายรูปตามอธัยาศยั น าท่านเยี่ยมชม ศูนยผ้์าไหม ผลิตภณัฑท์ี่ท  า
จากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ ชมวิธีการน าเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสินคา้ทัง้ใชเ้ครือ่งจกัร ชมการดงึใยไหมรงัแฝด
เพื่อมาท าไสน้วมผา้หม่ไหม เหมาะกบัการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใชเ้อง    

 

 
 จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิงจุใจกบั ตลาดก๊อปป้ี TAOBAOCHENG มีสินคา้ใหเ้ลือกซือ้มากมายหลากหลายยี่หอ้ในราคาย่อมเยา 

ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า ใหท้า่นเลอืกชอ้ปอยา่งเต็มอิ่ม 
 อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  
 สมควรแก่เวลาน าทา่นสู ่สนามบินเซ่ียงไฮผู่้ตง 
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23.15 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) โดยสายการบินไชนา่เซาทเ์ทิรน์ เที่ยวบินที่ CZ8319 

(มีบรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง) 
00.51+1 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) โดยสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ :  เซีย่งไฮ้สุดฟัน ล้ันลา หรรษา ดสินียแ์ลนด ์4 วนั 2 คนื โดยสายการบนิไชน่าเซาทเ์ทริน์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว
เคร่ืองบนิ 
ท่านละ 

วนัท่ี 20-23 ธ.ค.62 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,000.- 5,900.- 

วนัท่ี 05-08 ม.ค.63 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,000.- 5,900.- 

วนัท่ี 17-20 ม.ค.63 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,000.- 6,900.- 

วนัท่ี 09-12 ก.พ.63 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,000.- 5,900.- 
วนัท่ี 28 ก.พ.-02มี.ค.63 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,000.- 5,900.- 

วนัท่ี 08-11 มี.ค.63 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,000.- 5,900.- 

วนัท่ี 20-23 มี.ค.63 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,000.- 6,900.- 

วนัท่ี 22-25 มี.ค.63 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,000.- 5,900.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ทา่นละ 5,900.-  
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวซ่ีา) 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทา่น/ทริป 

**เดก็เกบ็ทริปเทา่ผู้ใหญ่** 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
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 เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้ เพื่อ

เช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บรษัิทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากับสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พกั

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่
ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเที่ยวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 



 

11 เซี่ยงไฮ ้สนกุสดุมนั หรรษาดิสนียแ์ลนด ์4 วนั 2 คืน โดย สายการบินไชนา่เซาทเ์ทิรน์                                      [GQ1PVG-
CZ003]                 

 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม
กบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 

2.    คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบกรุ๊ปทา่นละ 1,500 บาท 
วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้
ส  าเนาหนา้พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มลูชดัเจน และรูปถ่ายสแกน1 รูป และตอ้ง
สง่เอกสารลว่งหนา้ 14 วนัก่อนเดนิทาง) 
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลกิหรอืระงบัการท าวีซา่กรุป๊ ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆทัง้สิน้ ท า

ใหไ้ม่สามารถยื่นวีซา่กรุ๊ปไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท พรอ้มเอกสาร

เพิ่มเติมเพื่อท าการยื่นค าขอวีซา่เดี่ยวผา่นศนูยร์บัยื่น    
โปรดทราบ  ที่มีความประสงค์ ยื่นค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ.  
ดงัต่อไปนีต้ัง้แต่ ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ไดต้อ้งยื่นวีซ่าจีนแบบเดี่ยว
เทา่นัน้ และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดิม 4 วนัท าการ 
 1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อซุเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรก์เมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 
8.อิรกั 9.อิหรา่น 10.อียิปต ์11.ซาอดุีอาระเบีย 12.ซีเรยี 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรลีงักา 16.ลเิบีย 17.
ซูดาน 18.แอลจีเรยี 19.ไนจีเรยี 20.ตรุกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเลยี   
กรณีที่เจา้หนา้ที่ด  าเนินการออกเอกสารวีซา่เรยีบรอ้ยแลว้มีการยกเลกิเดินทาง วีซา่จะถกูยกเลกิทนัที ไม่
สามารถน าไปใชก้บัการเดินทางครัง้อื่นๆ ได ้และการยกเลกิเดินทางไมส่ามารถคืนเงินคา่วีซา่ไดท้กุกรณี 

3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีที่น  า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั/ท่าน 1 
สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
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5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด
ฯลฯ 

6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ เหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตกุารณไ์มส่งบทาง

การเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบ
คา่บรกิารท่ีทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองที่นั่งบนเครือ่ง 
และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบั
ราคาตั๋วเครือ่งบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่
จะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้ มิเช่นนัน้
ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  
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ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยืน่วซ่ีาเดีย่ว 
เอกสารในการยืน่วีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถอืพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซา่เดี่ยวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่ ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท้ี่ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้ -ออก หรือ RE-ENTRY ดว้ยตนเองเท่านัน้

ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารที่ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรยีน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ ์ตอ้งแนบสตูิบตัรตวัจริง , ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี่ HTTP://WWW.CONSULAR.GO.TH/)            
  - กรณีที่เด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มลูจริงเก่ียวกบัสถานที่ศึกษา สถานที่ท  างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ที่ท  างาน ญาติที่ติดต่อได้

ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ที่ท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซา่ เลม่ที่มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ให้บริษัททวัร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม
หรอืเปลีย่นระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน
จะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบริษัททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 
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10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาติที่ท  างานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการท างาน

ในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิ่ม 5,550 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1,900 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ที่มีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซา่ และตราเขา้-ออก
อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทบัรา้นที่

แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายที่มีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรอืรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรอืรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
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[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได้] 

 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดย
ไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจรงิ 
 

**สถานทตูจนีมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
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ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อทา่นได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับทา่น) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
 
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารส่งถึงบรษัิทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรยีกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เครง่ครดั) 


