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สวนสนกุดิสนียแ์ลนด ์| ลอ่งเรอืเมืองโบราณจเูจียเจ่ียว | ถนนนานกิง | ย่านศิลปะเทียนจ่ือฝาง 
        ชอ้ปป้ิง SUPER BRAND MALL | ขึน้ตกึ SWFC ชัน้ 100 | เสี่ยวหลงเปา | ไกแ่ดง 

 
 

 

 

เซีย่งไฮ ้ทอ่งโลกผจญภยั ตะลุยดสินียแ์ลนด ์5 วัน 3 คนื 

เดนิทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2562  

 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพียง 12,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง (XJ760 : 00.15-05.30) 

21.00 น. คณะพรอ้มกันท่ี สนามบินดอน เมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตหูมายเลข 4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์ มีเจา้หนา้ท่ี
ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

วันที2่ 
เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ - ร้านผ้าไหม - ถนนนานกิง - 
Starbucks Reserve Roastery - ช้อปป้ิง Super Brand Mall 

00.15 น. ออกเดนิทางสู ่มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยเท่ียวบนิท่ี XJ760 (ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
**สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง  แบบ 3-3-3 ** 

 หมายเหตุ : เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินของกรุ๊ป เป็นท่ีนั่งเป็นระบบ LANDOM  SEAT ไม่สามารถท าการเลือกท่ีนั่งได ้บางท่านมา
ดว้ยกนัอาจจะไมไ่ดน้ั่งติดกัน ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขของสายการบนิ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดไม่ใหบ้ริการ ก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่าง
นอ้ย 1 ชั่วโมง 

05.30 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตงเมืองเอกเทศเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตัง้แตยุ่คสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บา้น
ชาวประมงจนถึงสมยัราชวงศซ์่งไดเ้ปล่ียนแปลงเป็นเซ่ียงไฮซ้ึ่งขณะนัน้เป็นเพียงชมุชนเลก็ๆหลงัจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตวัเมือง
เซ่ียงไฮถ้กูเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาต ิตัง้อยู่รมิแมน่ า้หวงผู่ ห่างจากปากแม่น า้แยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบง่ออกเป็น 
2 เขต คือ เขตผูต่ง(ใหม)่ และเขตผูซี่(เก่า) กัน้โดยแมน่ า้หวงผู ่น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมือง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบชุด KFC หรือ MC DONALD ระหว่างเดนิทาง 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (รวมล่องเรือ) ซึ่งตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของเซ่ียงไฮ้ ริมฝ่ังทะเลสาบดืน้ซาน และอยู่

ระหว่างมณฑลเจอ้เจียงกบัมณฑลเจียงซู เป็นต าบลน า้แห่งวฒันธรรมโบราณ ตดิอนัดบัหนึ่งในส่ีท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัในบรรดาต าบล
น า้ของเมืองเซ่ียงไฮ ้อีกทัง้ไดช่ื้อว่าเป็นไขม่กุใตแ้มน่ า้แยงซีเกียงจนถึงปัจจบุนันี ้ท่านจะไดล้อ่งเรือชมตลาดน า้จเูจียเจ่ียว ซึ่งเป็นเมือง
ท่ีมีสิง่ก่อสรา้งทางวฒันธรรมโบราณของราชวงศห์มงิ และราชวงศซ์ิงอยู่มากมาย  
น าท่านแวะชม ร้านผ้าไหม สนิคา้ขึน้ช่ือของเมืองจีน 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมือง (XJ760 : 00.15-05.30) 
วนัท่ี 2. เซ่ียงไฮ ้- เมืองโบราณจเูจียเจ่ียว+ลอ่งเรือ - รา้นผา้ไหม - ถนนนานกิง - Starbucks Reserve Roastery - ชอ้ปปิง้ Super Brand Mall 
วนัท่ี 3. รา้นนวดเทา้(ยาบวัหิมะ) - ขึน้ตกึ SWFC ชัน้ 100 - ถนนศลิปะเทียนจ่ือฝาง - ศนูยห์ยก - หาดไวท่าน - ตลาดเฉินหวงเม่ียว 
วนัท่ี 4. อิสระเตม็วนัสวนสนกุดสินียแ์ลนด(์รวมคา่เขา้แลว้) 
วนัท่ี 5. เซ่ียงไฮ(้สนามบนิเซ่ียงไฮผู้ต่ง) - กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) (XJ761 : 06.50-10.15) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านสู่ ถนนนานกิง หรือ นานจงิลู่ ( Nanjing Lu) เป็นถนนท่ีเก่าแก่ของเซ่ียงไฮส้รา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1851 ถือวา่เป็น walking 
street หรือ ถนนคนเดนิ มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พืน้ถนนปดูว้ยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามกิสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของนานจิงลู ่
เป็นท่ีตัง้ของรา้นคา้มากมาย มีทัง้รา้นขายเสือ้ผา้แฟชั่น รา้นขายของท่ีระลึก รา้นอาหาร ภัตตาคารหรู รา้นจิวเวลรี่ช่ือดงั ทัง้รา้นท่ี
เป็นของคนจีนทอ้งถิ่น และของตา่งชาต ิรา้นฟาสตฟ์ูด้ มีตัง้แต ่รา้น KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut รา้นไอศครีม 
น าท่านเดินทางสู่  Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซ่ียงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า ส  าหรับสาขา Reserve 
Roastery ท่ีเพิง่เปิดใหบ้ริการในเซ่ียงไฮใ้หมห่มาดเม่ือวนัท่ี 6 ธ.ค.ท่ีผา่นมานี ้สาขานีน้อกจากความยิ่งใหญ่อลงัการแลว้ ยงัมีบารจ์ิบ
กาแฟท่ียาวท่ีสดุในโลก ถึง 88 ฟุต ขึน้แท่นเป็นสาขาท่ีมีบารจ์ิบกาแฟยาวท่ีสดุในโลกของ Starbucks ลกูคา้สามารถมาชมการคั่ว
กาแฟสดๆ สมัผสับรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่มต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทัง้เครื่องดื่มท่ีมีเฉพาะสาขานีแ้ห่งเดียว
เท่านัน้   

 

 
 น าท่านเดนิทางสู ่ห้างสรรพสินค้า Super Brand Mall เป็นศนูยก์ารคา้ของบริษัทพฒันาท่ีดนิในเครือ CP ตัง้อยู่ในเขตลเูจียสุย่  ซึ่ง

เป็นศนูยก์ารคา้ท่ีส  าคญัและมีช่ือเสียงในเซ่ียงไฮ ้ใหท้่านอิสระชอ้ปปิง้เลือกซือ้สนิคา้ย่ีหอ้แบรนเนมตา่งๆ ตามอธัยาศยั 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร   
ทีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที ่3 
ร้านนวดเท้า(ยาบัวหมิะ) - ขึน้ตกึ SWFC ชั้น 100 - ถนนศลิปะเทยีนจือ่ฝาง - 
ศูนยห์ยก - หาดไว่ทาน - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

น าท่านสู่ ศูนยส์มุนไพรนวดเท้า (ยาบัวหิมะ) ฟังเร่ืองราวสมนุไพรและคน้ควา้ยาแผนจีนโบราณ เป่าซูหลิง หรือในช่ือว่า ยาบวั
หิมะ ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียง ชมวีดีทศันแ์ละฟังพรรยายสรรพคณุของยาสมนุไพรจีนแต่ละชนิด จากนัน้น าท่านเขา้ฟังการสาธิต
และใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการแพทยจี์นแผนโบราณ  
จากนัน้น าท่านขึน้ชมววิบน ตกึ SWFC ช้ันที ่100 (Shanghai World Financial Center-SWFC) เป็นตกึสงูท่ีสดุในประเทศจีนดว้ย
ความสงูถึง 492 เมตร มี 101 ชัน้ บนพืน้ท่ี 381,600 ตารางเมตร ใหท้่านชมทศันียภาพอนังดงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก 
และสามารถมองเห็นตกึจินเมา่ หอไขม่กุทีวี และอาคารตา่งๆ พรอ้มชมทิวทศัน ์รอบๆ นครเซ่ียงไฮ ้      

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ เส่ียวหลงเปา) 

 จากนัน้น าท่านชม ย่านศิลปะถนนเทียนจือ่ฝาง เป็นเขตอยู่อาศยัของชาวบา้นในยคุ ค.ศ.1920 – 1930 ประกอบไปดว้ยบา้นทรง
ยโุรปสลบักับบา้นแบบจีน ถนนแห่งนีเ้ริ่มมีช่ือเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินแบบติดดิน หรือท่ี
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ปัจจบุนัเรียกวา่ แนวสตรีท ภายในเตม็ไปดว้ยคาเฟ่ และรา้นขายของท่ีระลกึ และงานแสดงของศลิปินทัง้ในและตา่งประเทศ 
 

  
จากนัน้แวะชม ศนูยอ์ญัมณีล า้คา่ หยก เป็นเครื่องประดบัท่ีนิยมกันอย่างแพรห่ลายเพราะเช่ือวา่ใส่แลว้จะช่วยปอ้งกนัอนัตรายไดใ้ห้
ท่านไดเ้ลือกซือ้ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัวม์งคลท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน  

 

 
 น าท่านสูบ่ริเวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวนัตกของแมน่ า้หวงผูมี่ความยาวจากเหนือจรดใตถ้ึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรม

ท่ีไดช่ื้อวา่ “พพิิธภณัฑน์านาชาติ” ถือเป็นสญัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ้ อีกทัง้ถือเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงินการธนาคาร
ท่ีส  าคญั แห่งหนึ่งของเซ่ียงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมท่ีหลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบ
โรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวันตก เป็นท่ีตัง้ของหน่วยงานภาครฐั เช่น กรม
ศลุกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่  
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 น าท่านเดินทางสู ่ตลาดเฉิงหวงเม่ียว หรือท่ีเรียกกนัวา่ วดัเทพเจา้ประจ าเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งไดก้ลายเป็นศนูยร์วม

สนิคา้ และอาหารพืน้เมืองท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาวเซ่ียงไฮมี้การผสมผสานระหวา่งอดีตและปัจจบุนัไดอ้ย่างลงตวั ซึ่งเป็นย่าน
สนิคา้ราคาถกูท่ีมีช่ืออีกย่านหนึ่งของนครเซ่ียงไฮ ้ใหท้่านอิสระชอ้ปปิง้ตามอธัยาศยั   

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ทีพั่ก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS   HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที ่4 อิสระเตม็วันสวนสนุกดสินียแ์ลนด(์รวมค่าเข้าแล้ว) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก   
 น าท่านเดินทางสู่ Shanghai Disneyland สวนสนุกแห่งท่ี 6 แห่งอาณาจักรดสินีย ์ซึ่งมีขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของโลก รองจากดสินีย์

แลนดใ์นออรแ์ลนโด รฐัฟลอรดิา สหรฐัอเมริกา และเป็นสวนสนุกดิสนียแ์ลนดแ์ห่งท่ี 3 ในเอเชีย ตัง้อยู่ในเขตฉวนซา ใกลก้ับแม่น า้
หวงผู่ และสนามบินผู่ตง    สวนสนุกเซ่ียงไฮด้ิสนียแ์ลนดมี์ขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนียแ์ลนดถ์ึง  3 เท่า เปิดใหบ้รกิารเม่ือวนัท่ี 16 
มถินุายน 2016  ซึ่งใชเ้วลารว่ม 5 ปีในการก่อสรา้ง โดยใชง้บทัง้สิน้ราว 5.5 พนัลา้นเหรียญสหรฐัฯ หรือราว 180,000 ลา้นบาท 



 
 

  7 เซ่ียงไฮท้่องโลกผจญภยั ตะลยุดสินียแ์ลนด ์ 5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์           [GQ1PVG-XJ001] 

 

 

 
 ภายในสวนสนกุเซ่ียงไฮ ้ดีสนียแ์ลนด ์ประกอบไปดว้ย 6 ธีมปารค์ และ 1 ฟรีโซนดงันี ้

1.DISNEY TOWN ประกอบไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของท่ีระลึกต่างๆมากมาย อีกทัง้ยังมี LEGO LAND ในโซนนีอี้กดว้ย 
2.MICKEY AVENUE โซนนีจ้ะเป็นโซนขายของท่ีระลกึกับรา้นอาหาร และก็จะมีสว่นของท่ีฉายหนงัการต์นูสัน้ของมกิกีเ้มา้ส ์เหมาะ
กบัการถ่ายรูปและนั่งพกัผอ่นภายในสวนสนกุ 
3.ADVENTURE ISLE ดินแดนใหก้ารผจญภยัท่ีจะท าใหน้กัท่องเท่ียวไดต้ื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบเขาลึกลบัในยคุดกึด  าบรรพ์ 
‘Camp Discovery’ พรอ้มเชิญชวนให้ร่วมเดินส ารวจดินแดนท่ีแฝงไปดว้ยปริศนาและความลึกลับ และลงเรือเขา้ไปสู่ ‘Roaring 
Rapids’ อุโมงคถ์ า้ปริศนาในช่องเขารอวรร์ิ่ง ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของจระเขย้ักษ์น่าเกรงขาม และ Roaring Over The Horizon เป็นเครื่อง
เลน่แนว 4D จะพาเราบนิชมธรรมชาตแิละสิง่ก่อสรา้งตา่งๆทั่วโลก  
4.TOMORROWLAND อีกหนึ่งไฮโลทเ์ด่นของสวนสนกุดิสนีย์ ท่ีมกัจะสรา้งโลกแห่งอนาคต เพ่ือสรา้งจิตนาการใหก้บัเด็กๆ พรอ้ม
กบัดีไซนเ์ครื่องเลน่สดุล  า้ใหเ้ขา้กับคอนเซ็ปต ์ส  าหรบัท่ีดสินียแ์ลนดแ์ห่งใหมนี่ ้เปิดตวัเครื่องเลน่ท่ีมีจากวดิีโอเกมและภาพยนตรไ์ซไฟ
ช่ือดงั Tron รถไฟเหาะรูปทรงจกัรยานยนตไฮเทค ท่ีถกูขนานนามไวว้า่ “Lightcycle Power Run” เป็นหนึ่งสดุยอดรถไฟเหาะตีลงักา
ส าหรบัเซ่ียงไฮ ้ดีสนียแ์ลนดท่ี์หา้มพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star War อย่าง “Star Wars Launch Bay” ไดถ้่ายรูปกบั Darth Vader 
ตวัเป็นๆ  
5.GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเดน่เร่ืองวฒันธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลกัษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแห่งนีไ้ดอ้ย่าง
เตม็ท่ี สวนท่ีตัง้อยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering Moon Teahouse’ เป็นโรงน า้ชาท่ีพกัผอ่นหย่อนใจท่ีงดงามอย่างลง
ตวั อีกทัง้ยงัมีสวนท่ีเลือกตวัละครสตัวข์องดิสนีย์ ดดัแปลงเป็นเหลา่ 12 นักกษัตร ตามแบบปฏิทินจีน มี 2 เครื่องเลน่เบาๆเดก็ๆเล่น
ได ้ผูใ้หญ่เลน่ดี คือ Fantasia Carousel(มา้หมนุ) กบั Dumbo The Flying Elephant  
 6.TREASURE COVE เป็นธีมโจรสลดั เนรมติฉากจากภาพยนตรช่ื์อดงั The Pirates of the Caribbean กลายเป็นเคร่ืองเลน่และ
การแสดงโชวส์ดุตระการตา ท่ีหาชมไดแ้ค่เพียงท่ี เซ่ียงไฮ้ เท่านัน้ จ  าลองฉากต่างๆ ริมทะเล เครื่องเล่นไฮไลท์คือ Pirates of the 
Caribbean – Battle for the Sunken Treasure เป็นเครื่องเลน่แนว 4D จะพาเรานั่งเรือพจญภยัไปกบัตอ่สูข้องเรือ Black Pearl กบั 
Flying Dutchman นอกจากนีย้งัมีเครื่องเลน่มากมาย เช่น ‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’    
7.FANTASYLAND สนกุกับเมืองเทพนิยาย เป็นโซนท่ีตัง้ของปราสาทดสินีย ์ท่ีมีช่ือวา่ “Enchanted Storybook Castle” ท่านจะได้
พบกบัโชวอ์นัยิ่งใหญ่ตระการตาและตวัการต์นูท่ีท่านช่ืนชอบ อาทิเช่น สโนวไ์วท ์เจา้หญิงนิทรา ซินเดอเรล่า มกิกีเ้มาท,์ หมีพหู ์และ
เพ่ือนๆตัวการต์ูนอันเป็นท่ีใฝ่ฝันของทุกคน และยังมีโซนกิจกรรมอย่างเช่น “Once Upon a Time Adventure” เป็นการพจญภัย
ภายในปราสาทดิสนีย ์พบเรื่องราวของสโนว ์ไวท ์ผ่านจอภาพแบบสามมิติ หรือ “Alice in Wonderland Maze” เป็นทางเดินผ่าน
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เขาวงกตเพ่ือเขา้ไปเจอตวัละครจาก Alice in Wonderland  และเครื่องเล่นไฮไลทข์องโซนนีก้็คือ “Seven Dwarfs Mine Train” นั่ง
รถไฟเขา้เหมืองแรไ่ปกบัคนแคระทัง้ 7 ชวนใหส้นกุและหวาดเสียวไดพ้อสมควร 

 

 
 **เพ่ือความสนกุสนาน อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค ่า ตามอธัยาศยั** 

(ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการสลับปรับเปล่ียนวันท่ีเขา้ชมสวนสนุกดีสน่ีย์แลนด์  ขึน้อยู่กับความเหมาะสม และค านึงถึง
ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้**) 

ค ่า สมควรแก่เวลาน าท่าเนดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก  
ทีพั่ก โรงแรม VIENNA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า บรเิวณใกลส้นามบนิ 

วันที ่5 
เซี่ยงไฮ้(สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (XJ761 : 
06.50-10.15) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง 
 สมควรแก่เวลาน าท่านสู ่สนามบนิเซี่ยงไฮ้ผู่ตง 

06.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมือง โดยเท่ียวบนิท่ี XJ761  (ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองดืม่บนเครือง) 
10.15 น. เดนิทางถึงสนามบนิ สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

อัตราค่าบริการ : เซี่ยงไฮ้ท่องโลกผจญภยั ตะลุยดิสนียแ์ลนด ์5 วนั 3 คืน โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี 22-26 ต.ค. 62 13,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 8,900.- 

วนัท่ี 13-17 พ.ย. 62 12,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- 8,900.- 

วนัท่ี 04-08 ธ.ค. 62 14,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 8,900.- 

วนัท่ี 27-31 ธ.ค. 62 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 9,900.- 



 
 

  9 เซ่ียงไฮท้่องโลกผจญภยั ตะลยุดสินียแ์ลนด ์ 5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์           [GQ1PVG-XJ001] 

 

วนัท่ี 28ธ.ค.-01 ม.ค. 63 18,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 10,900.- 
ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 4,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวซ่ีาจนี) 

 

ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทา่น/ทริป 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ ์นับจากวันเดินทางกลับคิดค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

 

 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้ เพ่ือ

เช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บรษัิทไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 21 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 21 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากับสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพัก

โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทัวรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการ
เหมาจ่ายในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร)์ 
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2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,500 บาท 

วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดินทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ (ใชส้  าเนาหน้า
พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มลูชัดเจน และรูปถ่ายสแกน1 รูป และตอ้งส่งเอกสารล่วงหนา้ 14 
วนัก่อนเดนิทาง) 
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลกิหรือระงบัการท าวีซ่ากรุ๊ป ไมว่่าดว้ยสาเหตใุดๆทัง้สิน้ ท า
ใหไ้ม่สามารถย่ืนวีซ่ากรุ๊ปไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 1,650 บาท พรอ้มเอกสาร
เพิม่เตมิเพ่ือท าการย่ืนค าขอวีซ่าเด่ียวผา่นศนูยร์บัย่ืน    
โปรดทราบ  ท่ีมีความประสงค์ ย่ืนค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ.  
ดงัต่อไปนีต้ัง้แต่ ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ไดต้อ้งย่ืนวีซ่าจีนแบบเดี่ยว
เท่านัน้ และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดมิ 4 วนัท าการ 
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 1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรก์เมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 
8.อิรกั 9.อิหรา่น 10.อียิปต ์11.ซาอดุีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงักา 16.ลเิบีย 17.
ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตรุกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเลีย   
  กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีด  าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้มีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลกิทันที ไม่
สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อ่ืนๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไมส่ามารถคืนเงินคา่วีซ่าไดท้กุกรณี 

3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั/ท่าน 1 
สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด

ฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทรปิ 

 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ มีสทิธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่สงบ

ทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหาย
หรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบัผดิชอบ
คา่บรกิารท่ีท่านไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่งบนเครื่อง 
และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบนิปรบัสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิ์ท่ีจะปรบั
ราคาตั๋วเครื่องบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การ
บริการจากสายการบนิบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ี
จะจดับรกิารทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่ืนเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมมี่สทิธิใ์นการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเท่านัน้ 
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9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทั้งนีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียว
สถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการยืน่วซ่ีาจนีส าหรับผู้ทีถ่ือพาสสปอรต์ไทย 

**ย่ืนวีซ่าเด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่  ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต  ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตวัจริง, ส าเนาสตูิบตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต  าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท  างาน ญาตท่ีิติดตอ่ได้

ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์
อย่างนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
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 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน
จะตอ้งรบัผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เน่ืองจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จ่ายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตนิ่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่า และตราเขา้-ออก
อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทับรา้นท่ี

แปล 
 
สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือย่ืนท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
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อัตราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจนี เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซ่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้่ายเพิม่ท่านละ  1,125 บาท  

 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบริก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทตูจีนมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

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

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
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2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารส่งถึงบรษิัทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เครง่ครดั) 


