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วันที� กําหนดการ เช้า เที�ยง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) X X X  

2 
กรุงเทพฯ-เซี�ยงไฮ้ (CZ8320 : 02.30-06.55) 
โรงถ่ายภาพยนตร์เซี�ยงไฮ้- M50 Creativity 
Space-ห้างHKRI TAIKOO HUI 

ไ ไ X 

HOLIDAYINN EXPRESS 

HOTEL 

หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว 

3 สวนสนุกเซี�ยงไฮ้ดสินีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) 
 

ไ X X 
HOLIDAYINN EXPRESS 

HOTEL 

หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว 

4 
หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตึกSTARBUCKS ที�
ใหญ่และสวยที�สุดในโลก-ถนนเทียนจื�อฝาง 
สนามบินเซี�ยงไฮ้(CZ8319 : 21.15-00.55+1) 

ไ ไ ✈  

5 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) X X X  

กรุณาเตรียมค่าทิปหวัหน้าทวัร์,ไกด์และคนขับรถ จํานวน120 หยวน/คนตลอดการเดินทาง 

กําหนดการเดนิทางเดอืนพฤศจิกายน 2562 – มีนาคม2563 
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วันแรก  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 

23.30 น. พร้อมกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั�น 4 ประตู 9 
บริเวณ ISLAND-U โดยสายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)โดยมีเจา้หน้าที�คอยอาํนวย
ความสะดวกใหก้บัท่าน 

วันแรก  กรุงเทพฯ-เซี�ยงไฮ้-โรงถ่ายภาพยนตร์เซี�ยงไฮ้- M50 Creativity Space-ห้างHKRI TAIKOO HUI 

02.30 น. เหินฟ้าสู่เมืองเซี�ยงไฮ้โดยสายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINEเที�ยวบินที�CZ8320 
  (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานผู่ตง มหานครเซี�ยงไฮ้ “ นครปารีสแห่งตะวนัออก ”ปัจจุบนัเซี�ยงไฮเ้ป็น

ศูนยก์ลางอุตสาหกรรมที�ใหญที่�สุดของจนีแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเก่า
กั�นโดยแม่นํ�าหวงผู่ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง นาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เช้า ไ รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
 นาํท่านเดินทางสู่ โรงถ่ายภาพยนตร์เซี�ยงไฮ้ “Shanghai Film Park”โรงถ่ายภาพยนตร์ขนาดใหญ่ที�

หลายคนขนานนามวา่เป็น"ฮอลลีวดูเมืองจีน" ภายในมีการจาํลองฉากมากมายทั�งแบบทนัสมยัและ
แบบยอ้นยุค มีภาพยนตร์และละครหลายร้อยเรื�องใช้ที�นี�เป็นสถานที�ถ่ายทาํภาพยนตร์ดงัๆ หลาย
เรื�องเลย ใครเป็นแฟนหนงัจนีดูจากฉากต่างๆ น่าจะพอนึกเรื�องออกอยู่ ที�แน่ๆ ก็ต้องมี เจา้พ่อเซี�ยง
ไฮ ้แน่นอน 

 
เที�ยง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ�มรสอาหารพิเศษ…ไก่แดง  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่M50 Creativity Spaceสําหรับคนสายอาร์ทที�อยากหาแรงบนัดาลใจเพิ�มเติมจาก

การรีโนเวทโกดงัเก่าจนเกิดย่านCreative Space ที�ชื�อว่าM50 Creativity Space ที�รวมบรรดาศิลปิน
ฝีมือเยี�ยมกว่า100 คนจากทั�วโลกมาเปิดโชวแ์สดงผลงานขายของเก๋ๆอีกทั�งยงัมีคาเฟ่บาร์และ
ร้านอาหาร มุมถ่ายรูปชิคๆ เยอะมากๆ  
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 จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ห้างHKRI TAIKOO HUIที�นี�เป็นหนึ�งในห้างหลกัของคนเซี�ยงไฮ ้แบ

รนดด์งัแทบจะทุกชนิดมารวมกนัอยู่ที�ห้างแห่งนี�  สายช้อปพลาดไม่ไดแ้ล้ว ของกินก็เด็ดมาก เดิน
หา้งนี� ใชเ้วลาเดินทั�งวนัยงัไม่หมดเลย  
อาหารคํ�าอิสระตามอัธยาศัย เพื�อความสะดวกในการช้อปปิ� งของท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พักที� HOLIDAYINN EXPRESS HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว **** 
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วันที�สาม สวนสนุกเซี�ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) 

เช้า  ไ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝันSHANGHAI DISNEYLANDเซี�ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์แห่งนี� เป็น
สวนสนุกแห่งที� 6ของดิสนียแ์ลนดท์ั�วโลกมีขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของโลก รองจากดิสนียแ์ลนด์ใน
ออร์แลนโดรัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนียแ์ลนดแ์ห่งที� 3 ในเอเชียต ั�งอยู่ในเขตฉวน
ซา ใกลก้บัแม่นํ� าหวงผู่ และสนามบินผู่ตง สวนสนุกเซี�ยงไฮด้ิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกง
ดิสนียแ์ลนด์ถึง 3 เท่าเลยล่ะ ใชเ้วลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใชง้บทั�งสิ�นราว 5.5 พนัลา้นเหรียญ 
หรือราว 180,000 ลา้นบาทสวนสนุกแห่งนี� เป็นทรัพยสิ์นของดิสนียร้์อยละ 43 ที�เหลือเป็นของ ซั�ง
ไห่เสิ�นตี�  กรุ๊ป กิจการรัฐวิสาหกิจจีน รวมถึงภาคส่วนต่างๆที�อ ัดฉีดเงินสนับสนุนเพื�อช่วยกัน
แสวงหาผลกําไรในอนาคต ในสวนสนุกจะไฮไลต์ดว้ยEnchanted Storybook Castleปราสาท
ดิสนียที์�ใหญ่ที�สุดในโลก และมีทั�งหมด 6 ธีมพาร์คดว้ยกัน ทั�งAdventure Isle, Mickey Avenue, 
Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove และ Fantasylandมีสารพดัเครื�องเล่น
หวาดเสียวและแหล่งรวมความบนัเทิงที�น่าสนใจ  ในส่วนของโรงแรมจะมี The Shanghai 
Disneyland Hotelเป็นโรงแรมที�ได ้รับแรงบนัดาลใจจากศิลปะสมยัใหม่ที�มีกลิ�นอายของมนตร์
ขลงัดิสนีย์ และอีกโรงแรมชื�อ Toy Story Hotel ตกแต่งด้วยของเล่นจากการ์ตูนดิสนีย์เรื� อง Toy 
Story ดูน่ารักไม่แพก้นั ที� Disneytownก็จะรวมแหล่งช้อปปิ� ง แหล่งทานอาหาร และความบนัเทิง
ต่างๆอาทิ Walt Disney Grand Theatreโรงละครบรอดเวย์แห่งแรกของจีนที�เคยฉายเรื�อง Lion 
King ดา้นโซน Wishing Star Parkก็จะเป็นสวนพฤกษชาติสวยงามขนาด 40 เอเคอร์มีทางเดินเลยีบ
ทะเลสาบที�ส่องไฟกะพริบอย่างเวอ่ร์วงั เหมาะกับคนรักธรรมชาติ สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่ที�พกั 
อาหารเที�ยงและอาหารคํ�าอิสระตามอัธยาศัย เพื�อความสะดวกในการเที�ยวเครื�องเล่นของท่าน 
หมายเหตุ :ในกรณีที�ตรงวันหยดุช่วงเทศกาล เนื�องจากจะมีนักท่องเที�ยวค่อนข้างมากอาจทําให้ไม่
สามารถท่องเที�ยวหรือเล่นเครื�องเล่นได้ตามที�หวงัไว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลง
วันเข้าชมดิสนีย์แลนด์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าและไม่คืนค่าบริการใดๆทั�งสิ�น 

 พักที� HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว **** 
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วันที�สี� หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตึกSTARBUCKS ที�ใหญ่และสวยที�สุดในโลก-ถนนเทียนจื�อฝาง
สนามบินเซี�ยงไฮ้ 

เช้า  ไ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทานตั�งอยูบ่นฝั�งตะวนัตกของแม่นํ�าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถึ้ง 4

กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที�ได้ชื�อว่า “พิพิธภณัฑ์สิ�งก่อสร้างหมื�นปีแห่งชาติจีน” ถือเป็น
สัญลกัษณ์ที�โดดเด่นของนครเซี�ยงไฮ ้

 จากนั�นนาํท่านช้อปปิ� งย่าน ถนนนานกิง ศูนยก์ลางสําหรับการชอ้ปปิ� งที�คึกคกัมากที�สุดของนครเชี�ยงไอ ้รวมทั�งหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ชื�อดงักวา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ�มรสอาหารพิเศษ...เสี�ยวหลงเปา 
บ่าย  นาํท่านสู่ ตึก STARBUCKSสาขาใหม่ที�นครเซี�ยงไฮ้ มาพร้อมกบัความยิ�งใหญ่อลังการ ครอง

ตาํแหน่งสตาร์บัคส์ที�ใหญ่และสวยที�สุดในโลก ซึ� งไดท้าํการเปิดตวัไปเมื�อวนัที� 6 ธันวาคม 2560  มี
เนื�อที�ใหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งดว้ยแผ่นไมรู้ปหกเหลี�ยมซึ� งเป็นงาน
แฮนด์เมดจาํนวน 10,000 แผ่น และที�ต ั�งตระหง่านอยู่กลางร้านคือถงัคั�วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 
ตนั สูงเท่าตึก 2 ชั�น ประดบัประดาดว้ยแผ่นตราประทบัแบบจีนโบราณมากกวา่ 1,000 แผ่น ซึ� งบอก
เล่าเรื� องราวความเป็นมาของสตาร์บคัส์ กาแฟที�ค ั�วในถังทองเหลืองนี�จะถูกส่งผ่านไปตามท่อ
ทองเหลืองดา้นบน ซึ� งจะทาํใหเ้กิดเสียงราวกบัเสียงดนตรี มีเคาน์เตอร์ที�ยาวที�สุด ซึ� งมีความยาวถึง 
26.9 เมตร ครองตาํแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บคัส์ที�มีความยาวที�สุดในโลก มีเครื�องดื�มหลากหลาย
มากกวา่ 100 ชนิด รวมทั�งเครื�องดื�มที�มีเฉพาะสาขานี� เพียงแห่งเดียว 
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จากนั�นนาํท่านชมย่านศิลปะถนนเทียนจื�อฝาง เป็นเขตอยู่อาศัยของชาวบา้นในยุคค.ศ.1920–1930 
ประกอบไปดว้ยบา้นทรงยโุรปสลบักบับา้นแบบจีน ถนนแห่งนี� เริ�มมีชื�อเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะ
การจดัแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินแบบติดดิน หรือที�ปัจจุบนัเรียกวา่ “แนวสตรีท” ภายในเต็มไป
ดว้ยคาเฟ่ และร้านขายของที�ระลึก และงานแสดงของศิลปินทั�งในและต่างประเทศ 
อาหารคํ�าอิสระตามอัธยาศัย เพื�อความสะดวกในการช้อปปิ� งของท่าน 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเซี�ยงไฮ้ 
21.15 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINEเที�ยวบินที�CZ8319 
  (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

วันที�ห้า  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 

00.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ...........  
********ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ******** 

ซื�อสัตย์จริงใจห่วงใยเน้นบริการคืองานของเรา 
(*** กรุ๊ปออกเดนิทางได้ตั�งแต่  9ท่านขึ�นไป ***) 

 

ทวัร์คุณธรรม เซี�ยงไฮ้...ขนมฝักบวั 
ดิสนีย์แลนด์สุดชิค 3 ไฮไลท์ใหม่ที�ไม่ควรพลาด5วัน2คนื(CZ) 

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

กําหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็กอาย ุ2-18 ปี 
พกักับผู้ใหญ่ 

พกัเดี�ยว 
จ่ายเพิ�ม 

ราคา 
ไม่รวมตั�ว 
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อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตั�วเครื�องบินชั�นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามที�ระบุไวใ้นรายการเท่านั�น 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ� ามนัขึ�นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ� เก็บค่าภาษี

นํ�ามนัเพิ�มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี�เช็คภาษีนํ�ามันณวนัที�18ต.ค. 62เป็นเงิน1,500บาท 
3. ค่าวีซ่าจีนปกติ 4 วันทําการราคา 1,650บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 **กรณียื�นด่วน 2 วนัทาํการ ชาํระค่าส่วนต่างเพิ�ม1,125บาท (ชําระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที�เหลือ) 
4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหารและเครื�องดื�มทุกมื�อ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
5.ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
6. นํ�าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบสัมภาระติดตวัขึ�นเครื�องได ้1 ชิ�น ต่อท่านนํ�าหนกัตอ้งไม่เกิน 5 

กิโลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัที�มีอายตุ ั�งแต่ 1 เดือนขึ�นไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ี�มีอายุสูงกวา่ 70 ปี 
ขึ�นไป ค่าชดเชยทั�งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ� งหนึ�งของค่าชดเชยที�ระบุไวใ้นกรมธรรม์ท ั�งนี� ย่อม
อยู่ในขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
หมายเหตุ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื�อประกันการเดินทางเพื�อให้คลอบคลุมในเรื�องของสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�เจ้าหน้าที�ของบริษัท ฯ ***ทั�งนี�อัตราเบี�ยประกันเริ�มต้นที� 330 บาท ขึ�นอยู่กับ
ระยะเวลาการเดินทาง 
การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที�เสียชีวติหรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชื�อ, ไวรัส, ไส้เลื�อน, ไส้ติ�ง, อาการที�เกี�ยวข้อง
กบัการติดยา,โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาทการแทง้บุตร, การบาดเจบ็เนื�องมาจากอาชญากรรม, 

วนัที� 22-26 พฤศจิกายน 2562 18,999บาท 18,999บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 

วนัที� 6-10ธันวาคม 2562 18,999บาท 18,999บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 

วนัที� 27-31 ธันวาคม 2562 18,999บาท 18,999บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 

วนัที� 10-14มกราคม 2563 18,999บาท 18,999บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 

วนัที� 7-11 กุมภาพนัธ์ 2563 18,999บาท 18,999บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 

วนัที� 14-18 กุมภาพนัธ์ 2563 18,999บาท 18,999บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 

วนัที� 21-25 กุมภาพนัธ์ 2563 18,999บาท 18,999บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 

วนัที� 1-5 มีนาคม 2563 18,999บาท 18,999บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 

วนัที� 15-19 มีนาคม 2563 18,999บาท 18,999บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 

วนัที� 22-26 มีนาคม 2563 18,999บาท 18,999บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 
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จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ
อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรมอ์ั 

8.ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที�เป็นชาวไทยเท่านั�น!!!ต 
 
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1.  ค่าทําหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื�นๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 120 หยวนต่อคน(เด็กชําระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ�ม 40 หยวน / ท่าน / ทริป 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ�มVAT 7 % และหกัภาษี ณ ที�จ่าย 3 % ในกรณีที�ลูกคา้ต้องการใบเสร็จรับเงินที�ถูกต้อง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม และหกั ณ ที�จ่าย จากยอดขายจริงทั�งหมดเท่านั�น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธิ� ออกใบเสร็จที�ถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั�น 

5. ค่าวีซ่าจีนสําหรับชาวต่างชาติ 
 

เงื�อนไขการทําการจอง และชําระเงิน 
1. ในการจองครั�งแรกชําระมดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั�งหมด(ภายใน 3 วนั หลงัจากทาํการจอง)พร้อมส่ง

สําเนาหนังสือเดินทาง ใหก้บัเจา้หนา้ที�ฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่ายจํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสาร

ที�ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที�ฝ่ายขายก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื�นด่วน 2 วันทําการ ชําระค่า
ส่วนต่างเพิ�ม1,125บาท(อัตราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั�น)  

3. ชําระส่วนที�เหลือก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ)   
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การยกเลิกการเดินทาง 
แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนัคืนค่าใช้จ่ายทั�งหมด 
แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15-29 วนัเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 
แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ� เกบ็ค้าใช้จ่ายทั�งหมด 
 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ� งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา

เลื�อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั�งนี�ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าต ั�ว
เครื�องบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามที�สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื�นๆที�เกิดขึ�นตามจริง ในกรณีที�ไม่
สามารถเดินทางได ้

เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่
ท่านสละสิทธิ�  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ�น 

 กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํที�พกั รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น 
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั�งหมดเนื�องจากค่าตั�วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที�ยวบินนั�นๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
คณะทัวร์ครบ 9 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะขนาดของกรุ๊ปไซค์ จํานวนผู้

เดินทางอาจมีการปรับเพิ�มขึ�นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

บริษทัฯ มีสิทธิ� ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี�  เมื�อเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแก้ไขได ้
 รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั 
 รายการท่องเที�ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื�อใหโ้ปรแกรมการท่องเที�ยวเป็นไปอยา่งราบรื�น 
และเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั 
 บริษทัฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติปฏิวตัิและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ�นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 
ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การ
ก่อจลาจล หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที�กรมแรงงาน
ทั�งจากไทย และต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมไดอ้นัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั�งสิ�นแต่ทั�งนี�ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให้โดยขอ
สงวนสิทธิ� การจดัหานี� โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
ราคานี�คิดตามราคาต ั�วเครื�องบินในปัจจุบนัหากราคาตั�วเครื�องบินปรับสูงขึ�น บริษทัฯสงวนสิทธิ� ที�จะปรับราคาตั�ว
เครื�องบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมื�อ เพราะค่าใช้จา่ยทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ้่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเข้าประเทศที�ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิ� ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ�นอัตราค่าบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตทุี�เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที�ยวเอง 
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ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที�ของบริษทั ฯก่อนทุกครั� ง  มิฉะนั�นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ยใดๆ ทั�งสิ�น 
 เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเงื�อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที�ไดร้ะบุไวแ้ล้วทั�งหมด 
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย 
1. หนงัสือเดินทางที�มีอายุการใช้งานไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทั�งสิ�น ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สําหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งน้อย2 หนา้เต็ม   
3. รูปถ่ายหนา้ตรงถ่ายจากร้านถ่ายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ�ว พื�นหลังสีขาวเท่านั�น!! 

ข้อห้าม: หา้มแมค็รูป, หา้มรูปเป็นรอย, หา้มเปื� อน, หา้มยิ�ม, หา้มใส่เสื�อสีอ่อนและสีขาว (หา้มใส่เสื�อคอกวา้งแขน
กุดซีทรูลูกไมส้ายเดี�ยวชุดราชการชุดยูนิฟอร์มชุดทาํงานชุดนกัเรียนนกัศึกษา), หา้มใส่แวนตาสีดาํหรือกรอบแวน่
สีดาํ, ห้ามสวมใส่เครื�องประดบัทุกชนิดเช่นต่างหูสร้อยกิ�ปติดผมคาดผมเขม็กลดั เป็นตน้ 
รูปตอ้งเห็นคิ�วและใบหูทั�ง 2 ขา้งชดัเจนหา้มผมปิดหน้า 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั�นและตอ้งไม่ใช่สติ�กเกอร์หรือรูปพริ�นซ์จากคอมพิวเตอร์ 
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 
**ท่านที�ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื�นวซ่ีากรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง 

4. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง) 
5. กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า 18 ปีเดินทางใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี� 

เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่ 
1. สําเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั�งนี�กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

  2.สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ 
  3.สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่ 
  4.กรณีชื�อไม่ตรงกับสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใช้ใบเปลี�ยนชื�อ 
เดินทางพร้อมญาต ิ

1. สําเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั�งนี�กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2.สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ 
3.สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่ 
4.กรณีชื�อไม่ตรงกับสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใช้ใบเปลี�ยนชื�อ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาํที�เขตหรืออาํเภอเท่านั�น 

6.  ผู้เดินทางที�ชื�อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี� 
1.หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั�น  
2.หนงัสือชี�แจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั�น 
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อพัเดทยอดปัจจบุนั ขั�นตํ�า 100,000 บาท 
3. สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหน้าผูรั้บยื�นวซ่ีาที�ศูนยย์ื�นวซ่ีาจีนในวนัยื�นวซ่ีา 

7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี� 
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1. ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทยตวัจริงเท่านั�น!! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไม่ตํ�ากว่า 3 – 6 เดือนหากไม่ได้
ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
2.หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อพัเดทยอดปัจจบุนั ขั�นตํ�า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบียนสมรส 
ค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาติในกรณีที�ทางบริษัทฯ สามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ5,210บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื�นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที�เจ้าหน้าที�ฝ่ายขาย) 
ประเทศที�ไม่สามารถขอวซ่ีาจีนแบบด่วนได้  
ต่างชาติฝรั�งเศสและประเทศยโุรปที�เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี�ยม สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝรั�งเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทวัเนียลตัเวยีลกัเซมเบิร์กมอลตา้เนเธอ
แลนด ์โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนด์เอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนื�องจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทูตจีนและตอ้งทาํเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทาํการยื�นวซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื�นวซ่ีา ดงันั�นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อย่าง
นอ้ย 10 วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10. โปรดทําความเข้าใจศูนยยื์�นวซ่ีาจนีอาจเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือเปลี�ยนระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ�
ของสถานทูตและบางครั� งบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11. ผู้ที�ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APECในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาจีน ท่านจะตอ้ง
รับผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษทัฯไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการ
ยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้อง
ตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์

  
** ก่อนทําการจองทวัร์ทุกครั�ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื�องจากทาง

บริษทัฯ จะอิงตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลัก** 

 
 

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี�!!  เพื�อประกอบการยื�นขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณากรอกรายละเอียดทั�งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ชื�อ-นามสกุล(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต) 
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถานภาพ โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
........................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้าน.........................................มือถอื.................................. 
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ที�อยู่ปัจจุบัน(กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน........................................ 
ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ตําแหน่งงาน.................................................................................................................................................................... 
ที�อยู่สถานที�ทํางาน / สถานศึกษาปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร............................ 
(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถกูต้องที�สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

กรณีปัจจุบันท่าน เกษยีณแล้ว ต้องกรอกที�อยู่สถานที�ทํางานล่าสุดก่อนเกษียณ(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................. 
(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถกูต้องที�สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื�อวันที�....................... เดอืน..................ปี...........................  ถึง วันที�.......................เดือน.......................ปี................. 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื�อวันที�....................... เดอืน..................ปี...........................  ถึง วันที�.......................เดือน.......................ปี................. 
รายชื�อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพันธ์  
สําหรับคนโสดขอให้ระบุชื�อบิดา-มารดา / สําหรับท่านที�สมรสแล้วให้ระบุชื�อสามี หรือ ภรรยา เท่านั�น!!(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

1. บิดาชื�อ (MISS. / MRS. / 

MR.)NAME.................................................................................SURNAME...............................................................
........ 
2. มารดา ชื�อ (MISS. / MRS. / 

MR.)NAME.................................................................................SURNAME...............................................................
....... 
3. สามี หรือ ภรรยา ชื�อ (MISS. / MRS. / 

MR.)NAME.................................................................................SURNAME...............................................................
........ 
หมายเหตุ** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลัง  ทั�งนี�เพื�อ

ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ที�นี�  (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
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