
 

โค้ดทวัร์ CNGT-517 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

เซ่ียงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ | พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) | ล่องทะเลสาบซีห ู| Hangzhou Outlets 
 ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มกุ | ล่องเรือหวงผู่ | ไก่แดง | ซี่โครงหมอูู๋ซี | ไก่ขอทาน+หมตูงพอ  

 
 

  

 

 

 

เซี่ยงไฮ้ หงัโจว อู๋ซี ดสินีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน 

เดนิทาง 27-31 ธันวาคม 62 พเีรียดเดยีวเท่านัน้ !! 

   ราคาเพยีง  27,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG662 : 01.10-06.25) 
วนัท่ี 2.  เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผูต่ง) – หงัโจว – ศนูย์ผ้าไหม – ลอ่งทะเลสาบซีห ู– ถนนซีหเูทียนตี ้– หมูบ้่านชาหลงจ่ิง – ช้อปปิง้Hangzhou 

Outlets 
วนัท่ี 3. หงัโจว – อูซ๋ี – พระใหญ่หลงิซาน (รวมรถราง) – เซี่ยงไฮ้ – ร้านยาสมนุไพร(บวัหิมะ) – ถ่ายรูปด้านลา่งหอไข่มกุ – หาดไว่ทาน – อโุมงค์

เลเซอร์ –  ลอ่งเรือหวงผู ่
วนัท่ี 4. อิสระเต็มวนั สวนสนกุดิสนีย์แลนด์ (รวมคา่เข้าแล้ว) 
วนัท่ี 5. ศนูย์หยก – วดัหลงหวั – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว – เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผูต่ง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG665 : 17.20-21.15) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ (TG662 : 01.10-06.25) 
22.00 น. คณะพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประต ู2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย  

โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

วันที่ 2 
เซ่ียงไฮ้ (สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง) – หังโจว – ศูนย์ผ้าไหม – ล่องทะเลสาบซีหู 
– ถนนซีหูเทียนตี ้– หมู่บ้านชาหลงจิ่ง – ช้อปป้ิง HANGZHOU OUTLETS 

01.10 น. ออกเดินทางสู ่มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG662 (มีบริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
06.25 น. เดินทางถึง สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง ซึง่ถือเป็นชมุชนเก่าตัง้แตย่คุสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บ้านชาวประมงจนถึง

สมยัราชวงศ์ซง่ได้เปลีย่นแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ซึง่ขณะนัน้เป็นเพียงชมุชนเลก็ๆหลงัจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตวัเมืองเซี่ยง
ไฮ้ถกูเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตัง้อยู่ริมแม่น า้หวงผู่  ห่างจากปากแม่น า้แยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบ่ง
ออกเป็น 2 เขต คือ เขตผูต่ง(ใหม)่ และเขตผูซ่ี(เก่า) กัน้โดยแมน่ า้หวงผู ่  

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบชุด KFC หรือ MC DONOLD ระหว่างเดินทาง 
 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึง่เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง ซึง่มีความ

มัง่คัง่มากที่สดุแหง่หนึง่ เป็นแหลง่เภสชัอตุสาหกรรมและสถาบนัศิลปะที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมี
ค าเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหงัโจวและซูโจวว่า บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หงั(โจว) เพลิดเพลินกับ
ทิวทศัน์อนังดงามสองฟากถนน 
น าทา่นเยี่ยมชม ศูนย์ผ้าไหม ผลิตภณัฑ์ที่ท าจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า ผ้าพนัคอ ฯลฯ ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมา
ผลติเป็นสนิค้าทัง้ใช้เคร่ืองจกัร ชมการดงึใยไหมรังแฝดเพื่อมาท าไส้นวมผ้าหม่ไหม เหมาะกบัการซือ้เป็นทัง้ของฝากและ
ใช้เอง   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ ไก่ขอทาน+หมูตงโพ) 
 

 
 จากนัน้ น าทา่น ล่องเรือทะเลสาบซีหู ซึง่ตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกของเมืองหงัโจว  ทะเลสาบมีลกัษณะใกล้เคียงกบัวงรี 

มีเนือ้ที่ 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น า้ลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร สามด้านถกูล้อมรอบด้วยภเูขาและ
อีกหนึ่งด้านเป็นเมืองรอบซีห ูประกอบไปด้วยสถานที่ส าคญัมากกว่า 30 แห่งและสถานที่ชมทิวทศัน์มากกว่า 40 แห่ง 
โดยจดุส าคญัก็ได้แก่ หนึง่ภเูขา สองทางสามเกาะ ห้าทะเลสาบ และสิบทิวทศัน์ น าท่านลอ่งเรือผ่านชม สะพานขาดซึ่ง
เป็นท่ีมาของต านานเร่ือง “นางพญางขูาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทบัแสงจนัทร์น า้ลกึตลอดจนชมธรรมชาติอนังดงามสด
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ช่ืนรอบๆ ทะเลสาบแหง่นีท้ี่ได้รับสมญานามจากนกัทอ่งเที่ยววา่ “พฤกษชาติในนครินทร์ “ 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ถนนซีหูเทียนตี ้ ซึง่เป็นหลกัเมืองของหงัโจว และเป็นจุดนดัพบปะกนัของหนุ่มสาวชาวเมือง
หงัโจว อยู่ติดกับทะเลสาบซีหู เป็นการผสมผสานระหว่างอาคารทนัสมยัและประวตัิศาสตร์ประเพณีโบราณเข้ากันได้
อยา่งสวยงามลงตวั ทัง้ร้านค้า ภตัตาคาร ร้านอาหาร เสือ้ผ้าบตูิคทนัสมยั ฯลฯ  
น าท่านแวะชม หมู่บ้านเหมยเจียอู (ไร่ชาหลงจ่ิง) แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึน้ช่ือของจีน ให้ท่านได้ชิมชาขึน้ช่ือ โดย
กลา่วกนัวา่ “ดื่มชาหลงจ่ิง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวนั 

 

 
 น าท่านสู่ HANGZHOU OUTLETS สถานที่ช้อปปิ้งสดุฮิตของชาวหงัโจว ที่เต็มไปด้วยสินค้าเสือ้ผ้า แฟชั่น กระเป๋า 

รองเท้า และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ทา่นเลอืกช้อปปิง้สนิค้าตามอธัยาศยั 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั โรงแรม Hangzhou Lily Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 3 
หงัโจว – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) – เซี่ยงไฮ้ – ร้านยาสมุนไพร(บัวหมิะ) 
– ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ –  ล่องเรือหวงผู่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   

 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองอู๋ ซี  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ซึ่งเป็นเมืองอตุสาหกรรมเบา และมีฉายาว่าเมือง
เซี่ยงไฮ้น้อยเดิมมีช่ือวา่ ซีซานเลา่กนัวา่เมื่อสองพนัปีก่อนมีการผลิตดีบกุในเมืองนีแ้ละต่อมาแร่ดีบกุถกูขดุเจาะจนหมด
สิน้แตบ่งัเอิญมีคนขดุพบศิลาจารึกโบราณชิน้หนึ่งมีใจความว่า “มีอาวธุ แผ่นดินจะไม่สงบ หากปราศจากอาวธุแผ่นดิน
จะร่มเย็นเป็นสขุ” จึงได้เปลีย่นช่ือใหมว่า่ อูซ๋ี แปลวา่ไมม่ีตะกัว่   

 

 
 น าทา่นสู ่วัดพระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) นมสัการพระใหญ่หลนิซานต้าฝอ(พระพทุธเจ้าปางประสตูิ) จากนัน้นัง่รถ
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กอล์ฟ สูพ่ระพทุธรูปขนาดใหญ่ สงู 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ลกัษณะพระพกัตร์สง่างาม เชิญท่านไหว้
พระขอพรตามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ ซ่ีโครงหมูอู๋ ซี) 
 น าท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาคทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ 

การค้า การเงิน การลงทนุ รวมถึง ด้านแฟชัน่ และการทอ่งเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนบัเป็นความภาคภมูิใจของชาวจีน โดยถือได้
วา่เซี่ยงไฮ้เป็นสญัลกัษณ์ของจีนยคุใหมใ่นด้านความก้าวหน้าและความทนัสมยั 

 
จากนัน้น าทา่นแวะ ศูนย์ยาสมุนไพร(บัวหิมะ) เป่าซูหลงิ หรือในช่ือวา่ ยาบวัหิมะ ยาประจ าบ้านท่ีมีช่ือเสยีง ชมวีดีทศัน์
และฟังพรรยายสรรพคณุของยาสมนุไพรจีนแตล่ะชนิด พร้อมนวดฝ่าเท้าคลายเส้น 
หมายเหตุ : ขอความร่วมมือ กรุณาแช่เท้าทุกท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  

 น าทา่นถ่ายรูปด้านลา่ง หอไข่มุก (ไม่รวมค่าตั๋วขึน้ชมวิว) ซึง่ตัง้อยูฝ่ั่งผู่ตงริมแม่น า้หวงัผู่ เขตลูเ่จียจุ่ย แล้วเสร็จเมื่อปี 
ค.ศ. 1993 มีความสงู 468 เมตร ดภูายนอกเป็นลกูเหล็กกลม 15 ลกู อยู่ต่างมมุต่างระดบั ลกูเหล็กกลมที่อยู่ตอนกลาง
ของหอเป็นหอชมวิวที่กว้างขวาง สามารถชมวิวทิวทศัน์ของเซี่ยงไฮ้ได้ทกุด้าน ซึง่ปัจจุบนัหอไข่มกุถือเป็นสญัลกัษณ์ของ
เมืองเซี่ยงไฮ้อีกด้วย 

 
น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวนัตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขต
สถาปัตยกรรมที่ได้ช่ือว่า “พิพิธภณัฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสญัลกัษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทัง้ถือเป็นศนูย์กลาง
ทางด้านการเงินการธนาคารท่ีส าคญั แหง่หนึง่ของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไวท่นัเป็นแหลง่รวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่
หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่ างสถาปัตยกรรมตะวันออก-
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ตะวนัตก เป็นท่ีตัง้ของหนว่ยงานภาครัฐ เช่น กรมศลุกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่ของบริษัทตา่งๆ   
 

 
 น าทา่นนัง่ รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ เป็นเส้นทางรถไฟใต้แมน่ า้หวงผูท่ี่เช่ือมโยงระหวา่งทางฝ่ังของเดอะบนัด์ และเขต

ผูต่ง มีความยาวประมาณ 646.7 เมตร ความนา่ตื่นเต้นของการทอ่งเที่ยวในขบวนรถไฟแหง่นีเ้ร่ิมต้นกนัด้วย โบกีร้ถไฟที่
สามารถมองเห็นรอบด้านได้แบบ 360 องศา เมื่อขบวนของรถไฟเร่ิมวิ่งไปในความมืด แสงสตีา่ง ๆ ก็จะเร่ิมปรากฏ สร้าง
ความนา่ตื่นเต้นยิ่งขึน้ด้วยเสยีงตา่ง ๆ แสงไฟจะเปลีย่นไปเร่ือย ๆ ปรากฏเป็นภาพท่ีงดงาม ซึง่จะใช้เวลาทัง้หมดเพียงแค ่
3-5 นาที เทา่นัน้ในการผา่นอโุมงค์แหง่นี ้

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ เสียวหลงเปา) 
 

 
 น าทา่น  ล่องเรือแม่น า้หวงผู่ ถือได้ว่าเป็นแม่น า้สายที่ส าคญัของเมืองเซี่ยงไฮ้ ด้วยเป็นแม่น า้ที่ไหลแยกมาจากแม่น า้
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แยงซี แล้วไหลผา่นเข้ามายงัเมืองเซี่ยงไฮ้ หลอ่เลีย้งผู้คนและเป็นสว่นหนึ่งของคนที่นี่มาหลายชัว่อายคุน กิจกรรมที่ห้าม
พลาดเมื่อมายงัเซี่ยงไฮ้ก็คือการลอ่งเรือในแมน่ า้หวงผู ่เพื่อชมความงดงามของสถาปัตยกรรมของตึกอาคารเก่าแก่ และ
ชมวิถีชีวิตของผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ริมแม่น า้แห่งนี ้ซึ่งการล่องเรือในยามค ่าคืนก็จะมีความสวยงามไปอีกรูปแบบ ด้วย
นกัทอ่งเที่ยวจะได้เห็นสสีนัของเมอืงที่สวา่งไสวไปด้วยไฟจากตกึรามบ้านช่องของผู้คน พร้อมทัง้ตกึสงูใหญ่ริมแมน่ า้ และ
ที่ขาดไมไ่ด้ก็คือทศันียภาพของหอไขม่กุตะวนัออกในยามค ่าคืนนัน่เอง 

 

 
ที่พกั โรงแรม Holiday inn express hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 อิสระเตม็วัน สวนสนุกดสินีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

 
 น าทา่นเดินทางสู ่Shanghai Disneyland สวนสนกุแหง่ที่ 6 แหง่อาณาจกัรดิสนีย์ ซึ่งมีขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของโลก รอง

จากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเป็นสวนสนกุดิสนีย์แลนด์แหง่ที่ 3 ในเอเชีย ตัง้อยู่ในเขตฉ
วนซา ใกล้กบัแมน่ า้หวงผู ่และสนามบินผูต่ง สวนสนกุเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่า 
เปิดให้บริการเมื่อวนัที่ 16 มิถนุายน 2016 ซึ่งใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทัง้สิน้ราว 5.5 พนัล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือราว 180,000 ล้านบาท ภายในสวนสนกุเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ ประกอบไปด้วย 6 ธีมปาร์ค และ 1 ฟรีโซนดงันี ้
1. DISNEY TOWN ประกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของที่ระลกึต่างๆมากมาย อีกทัง้ยงัมี LEGO LAND ใน
โซนนีอ้ีกด้วย  
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2. MICKEY AVENUE โซนนีจ้ะเป็นโซนขายของที่ระลกึกบัร้านอาหาร และก็จะมีสว่นของที่ฉายหนงัการ์ตนูสัน้ของมิกกี ้
เม้าส์ เหมาะกบัการถ่ายรูปและนัง่พกัผอ่นภายในสวนสนกุ 
3. ADVENTURE ISLE ดินแดนให้การผจญภยัที่จะท าให้นกัทอ่งเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจกบับรรยากาศหบุเขาลกึลบัในยคุ
ดึกด าบรรพ์ ‘Camp Discovery’ พร้อมเชิญชวนให้ร่วมเดินส ารวจดินแดนที่แฝงไปด้วยปริศนาและความลกึลบั และลง
เรือเข้าไปสู ่‘Roaring Rapids’ อโุมงค์ถ า้ปริศนาในช่องเขารอวร์ร่ิง ซึง่เป็นท่ีอยูข่องจระเข้ยกัษ์น่าเกรงขาม และ Roaring 
Over The Horizon เป็นเคร่ืองเลน่แนว 4D จะพาเราบินชมธรรมชาติและสิง่ก่อสร้างตา่งๆทัว่โลก  
4. TOMORROWLAND อีกหนึง่ไฮโลท์เด่นของสวนสนกุดิสนีย์ ที่มกัจะสร้างโลกแห่งอนาคต เพื่อสร้างจิตนาการให้กบั
เด็กๆ พร้อมกบัดีไซน์เคร่ืองเลน่สดุล า้ให้เข้ากบัคอนเซ็ปต์ ส าหรับท่ีดิสนีย์แลนด์แหง่ใหมน่ี ้เปิดตวัเคร่ืองเลน่ที่มีจากวิดีโอ
เกมและภาพยนตร์ไซไฟช่ือดงั Tron รถไฟเหาะรูปทรงจกัรยานยนตไฮเทค ที่ถกูขนานนามไว้ว่า “Lightcycle Power 
Run” เป็นหนึ่งสดุยอดรถไฟเหาะตีลงักาส าหรับเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ที่ห้ามพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star War อย่าง 
“Star Wars Launch Bay” ได้ถ่ายรูปกบั Darth Vader ตวัเป็นๆ  

 
5. GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเด่นเร่ืองวฒันธรรมของจีน สง่เสริมเอกลกัษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนกุ
แห่งนีไ้ด้อย่างเต็มที่ สวนที่ตัง้อยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering Moon Teahouse’ เป็นโรงน า้ชาที่พกัผ่อน
หย่อนใจที่งดงามอย่างลงตวั อีกทัง้ยงัมีสวนที่เลือกตวัละครสตัว์ของดิสนีย์ ดดัแปลงเ ป็นเหลา่ 12 นกักษัตร ตามแบบ
ปฏิทินจีน มี 2 เคร่ืองเล่นเบาๆเด็กๆเล่นได้ ผู้ ใหญ่เล่นดี คือ Fantasia Carousel(ม้าหมนุ) กับ Dumbo The Flying 
Elephant  
 6. TREASURE COVE เป็นธีมโจรสลดั เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ช่ือดงั The Pirates of the Caribbean กลายเป็น
เคร่ืองเล่นและการแสดงโชว์สดุตระการตา ที่หาชมได้แค่เพียงที่ เซี่ยงไฮ้ เท่านัน้ จ าลองฉากต่างๆ ริมทะเล เคร่ืองเล่น
ไฮไลท์คือ Pirates of the Caribbean – Battle for the Sunken Treasure เป็นเคร่ืองเลน่แนว 4D จะพาเรานัง่เรือพจญ
ภยัไปกับต่อสู้ของเรือ Black Pearl กับ Flying Dutchman นอกจากนีย้งัมีเคร่ืองเล่นมากมาย เช่น ‘Barbossa’s 
Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’    
7. FANTASYLAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย เป็นโซนที่ตัง้ของปราสาทดิสนีย์ ที่มีช่ือว่า “Enchanted Storybook 
Castle” ท่านจะได้พบกบัโชว์อนัยิ่งใหญ่ตระการตาและตวัการ์ตนูที่ท่านช่ืนชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซิน
เดอเรล่า มิกกีเ้มาท์, หมีพูห์ และเพื่อนๆตวัการ์ตูนอนัเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน และยงัมีโซนกิจกรรมอย่างเช่น “Once 
Upon a Time Adventure” เป็นการพจญภยัภายในปราสาทดิสนีย์ พบเร่ืองราวของสโนว์ ไวท์ ผ่านจอภาพแบบสามมิติ 
หรือ “Alice in Wonderland Maze” เป็นทางเดินผ่านเขาวงกตเพื่อเข้าไปเจอตวัละครจาก Alice in Wonderland  และ
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เคร่ืองเลน่ไฮไลท์ของโซนนีก็้คือ “Seven Dwarfs Mine Train” นัง่รถไฟเข้าเหมืองแร่ไปกบัคนแคระทัง้ 7 ชวนให้สนกุและ
หวาดเสยีว 

 

 
 **เพื่อความสนกุสนาน อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค ่า ตามอธัยาศยั** 

(ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการสลบัปรับเปลี่ยนวันท่ีเข้าชมสวนสนุกดีสน่ีย์แลนด์ ขึน้อยู่กับความเหมาะสม และ
ค านงึถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูค้าเป็นหลกั โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า**) 

ที่พกั โรงแรม Holiday inn express hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 5 
ศูนย์หยก – วัดหลงหัว – ตลาดเฉินหวงเม่ียว – เซ่ียงไฮ้ (สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่
ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) (TG665 : 17.20-21.15) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านเยี่ยมชม ศูนย์หยก อญัมณีล า้ค่า เคร่ืองประดบัที่นิยมกนัอย่างแพร่หลายเพราะเช่ือว่าใส ่แล้วจะช่วยป้องกัน

อนัตรายได้ ให้ทา่นได้เลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสยีงของประเทศจีน 

 
น าทา่นสู ่วัดหลงหัว วดัเก่าแก่คูบ้่านคูเ่มืองเซี่ยงไฮ้ ท่ีมีอายกุว่า 1,500 ปี วดัแห่งนีถ้กูสร้างขึน้ในยคุสามก๊ก ด้วยความ
ตัง้ใจของซุนกวนที่ต้องการอุทิศให้แก่มารดาผู้ลว่งลบั และได้ใช้ช่ือวดัว่า ‘เซียนซื่อ เป็นช่ือแรก ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ช่ือ 
‘หลงหวัจนถึงปัจจุบนั ภายในวดัมีวิหารเจ็ดหลงัตัง้อยู่บนพืน้ที่กว้างขวางที่สดุในบรรดาวดัของนครเซี่ยงไฮ้ วิหารแต่ละ
หลงัมีรูปปัน้พระพุทธรูปและเทพผู้พิทกัษ์ประดิษฐานอยู่ให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้ขอพรอาทิ ในวิหารใหญ่มีพระศรี
ศากยมณีุ วิหารพระเมตไตรย หรือ วิหารเจ้าแม่กวนอิมที่มีองค์เจ้าแม่กวนอิมพนักรรายล้อมด้วยพระพทุธรูปสีทอง 500 
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องค์ ด้านตรงข้ามวดัมีเจดย์ีหลงหวั (Longhua Pagoda) เจดีย์แปดเหลีย่มโบราณ 6 ชัน้ สงู 44 เมตร เป็นเจดีย์ที่ถกูสร้าง
ขึน้มาใหมใ่นปี 922 แทนเจดีย์องค์เดิมแตไ่มอ่นญุาตให้เข้าชมด้านใน   

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร    
 น าทา่นสู ่ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกนัว่า ศาลเจ้าพ่อหลกัเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศนูย์

รวมสนิค้าและอาหารพืน้เมืองที่แสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบนัได้อย่าง
ลงตวั ซึง่เป็นยา่นสนิค้าราคาถกูที่มีช่ืออีกยา่นหนึง่ของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

 
 สมควรแก่เวลา น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง 

17. 20  น. ออกเดินทางกลบัสู ่สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG665 (มีบริการอาหารร้อนบน
เคร่ือง) 

21.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

โปรแกรม : เซ่ียงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ดสินีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
 ท่านละ 

วนัท่ี 27-31 ธ.ค. 62 27,900.- 27,900.- 27,900.- 4,500.- 12,900.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 7,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่า) 
  

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500บาท  
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
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 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ าเตม็จ านวน  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ยเตม็จ านวน 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
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6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม
กบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 

 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 

2.    คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบกรุ๊ปทา่นละ 1,500 บาท 

วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้

ส าเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมลูชดัเจน และรูปถ่ายสแกน1 รูป และต้อง
สง่เอกสารลว่งหน้า 14 วนัก่อนเดนิทาง) 
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงบัการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุ
ใดๆทัง้สิน้ ท าให้ไม่สามารถย่ืนวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 
1,650 บาท พร้อมเอกสารเพิ่มเตมิเพ่ือท าการย่ืนค าขอวีซา่เด่ียวผ่านศนูย์รับย่ืน    
โปรดทราบ  ท่ีมีความประสงค์ ย่ืนค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดินทางไปใน
ประเทศ.  ดงัตอ่ไปนีต้ัง้แต่ ปี 2014 เป็นต้นมา ไม่สามารถย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ได้ต้อง
ย่ืนวีซา่จีนแบบเดี่ยวเทา่นัน้ และใช้เวลามากกวา่ก าหนดการเดมิ 4 วนัท าการ 
 1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อซุเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.
คาซคัสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอดีุอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 
15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตรุกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.
จอร์แดน 24.โซมาเลีย   
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        กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีด าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะ
ถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใช้กับการเดินทางครัง้อ่ืนๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่
สามารถคืนเงินคา่วีซา่ได้ทกุกรณี 

3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 23 
กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 

8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 
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8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง , ส าเนาสตูิบตัรและสูติบตัรของ

เดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
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 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน 
ญาติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่ง
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จา่ยเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
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- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
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**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
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รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


