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เซ่ียงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ | พระใหญ่หลงิซาน(รวมรถราง) | ลอ่งทะเลสาบซีห ู| Hangzhou Outlets 
 ถ่ายรูปด้านลา่งหอไข่มกุ | ลอ่งเรือหวงผู ่| ไก่แดง | ซ่ีโครงหมอููซี๋ | ไก่ขอทาน+หมตูงพอ  

 
 

  

 

 

 

เซี่ยงไฮ้ หงัโจว อู๋ซี ดสินีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน 

เดนิทาง 27-31 ธันวาคม 62 พีเรียดเดียวเท่านัน้ !! 

   ราคาเพียง  27,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (TG662 : 01.10-06.25) 
วนัท่ี 2.  เซ่ียงไฮ้ (สนามบนิเซ่ียงไฮ้ผูต่ง) – หงัโจว – ศนูย์ผ้าไหม – ลอ่งทะเลสาบซีห ู– ถนนซีหเูทียนตี ้– หมูบ้่านชาหลงจิ่ง – ช้อปปิง้Hangzhou 

Outlets 
วนัท่ี 3. หงัโจว – อู๋ซี – พระใหญ่หลงิซาน (รวมรถราง) – เซ่ียงไฮ้ – ร้านยาสมนุไพร(บวัหิมะ) – ถ่ายรูปด้านลา่งหอไข่มกุ – หาดไว่ทาน – อุโมงค์

เลเซอร์ –  ลอ่งเรือหวงผู ่
วนัท่ี 4. อิสระเตม็วนั สวนสนกุดสินีย์แลนด์ (รวมคา่เข้าแล้ว) 
วนัท่ี 5. ศนูย์หยก – วดัหลงหวั – ตลาดเฉินหวงเม่ียว – เซ่ียงไฮ้ (สนามบนิเซ่ียงไฮ้ผูต่ง) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (TG665 : 17.20-21.15) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG662 : 01.10-06.25) 
22.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประต ู2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย  

โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางให้กบัทกุท่าน 

วันที่ 2 
เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) – หังโจว – ศูนย์ผ้าไหม – ล่องทะเลสาบซีห ู
– ถนนซีหเูทยีนตี ้– หมู่บ้านชาหลงจิ่ง – ช้อปป้ิง HANGZHOU OUTLETS 

01.10 น. ออกเดนิทางสู ่มหานครเซ่ียงไฮ้ โดยการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG662 (มีบริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
06.25 น. เดนิทางถึง สนามบนิเซ่ียงไฮ้ผู่ตง ซึ่งถือเป็นชมุชนเก่าตัง้แตย่คุสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บ้านชาวประมงจนถึง

สมยัราชวงศ์ซ่งได้เปล่ียนแปลงเป็นเซ่ียงไฮ้ซึ่งขณะนัน้เป็นเพียงชมุชนเลก็ๆหลงัจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตวัเมืองเซ่ียง
ไฮ้ถกูเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตัง้อยู่ริมแม่น า้หวงผู่ ห่างจากปากแม่น า้แยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบ่ง
ออกเป็น 2 เขต คือ เขตผูต่ง(ใหม)่ และเขตผูซี่(เก่า) กัน้โดยแมน่ า้หวงผู ่   

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบชุด KFC หรือ MC DONOLD ระหว่างเดนิทาง 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งมีความ

มัง่คัง่มากท่ีสดุแห่งหนึ่ง เป็นแหลง่เภสชัอตุสาหกรรมและสถาบนัศิลปะท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมี
ค าเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว) เพลิดเพลินกับ
ทิวทศัน์อนังดงามสองฟากถนน 
น าท่านเย่ียมชม ศูนย์ผ้าไหม ผลติภณัฑ์ท่ีท าจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า ผ้าพนัคอ ฯลฯ ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมา
ผลติเป็นสนิค้าทัง้ใช้เคร่ืองจกัร ชมการดงึใยไหมรังแฝดเพ่ือมาท าไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซือ้เป็นทัง้ของฝากและ
ใช้เอง   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ ไก่ขอทาน+หมูตงโพ) 
 

 
 จากนัน้ น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ซึ่งตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของเมืองหังโจว  ทะเลสาบมีลกัษณะใกล้เคียงกับวงรี 

มีเนือ้ท่ี 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น า้ลกึเฉล่ีย 1.5 เมตร สามด้านถกูล้อมรอบด้วยภเูขาและ
อีกหนึ่งด้านเป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไปด้วยสถานท่ีส าคญัมากกว่า 30 แห่งและสถานท่ีชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง 
โดยจดุส าคญัก็ได้แก่ หนึ่งภเูขา สองทางสามเกาะ ห้าทะเลสาบ และสิบทิวทัศน์ น าท่านล่องเรือผ่านชม สะพานขาดซึ่ ง
เป็นท่ีมาของต านานเร่ือง “นางพญางขูาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทบัแสงจนัทร์น า้ลกึตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสด
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ช่ืนรอบๆ ทะเลสาบแห่งนีท่ี้ได้รับสมญานามจากนกัท่องเท่ียววา่ “พฤกษชาตใินนครินทร์ “ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ถนนซีหูเทียนตี ้ ซึ่งเป็นหลกัเมืองของหังโจว และเป็นจุดนัดพบปะกันของหนุ่มสาวชาวเมือง
หังโจว อยู่ติดกับทะเลสาบซีหู เป็นการผสมผสานระหว่างอาคารทันสมยัและประวตัิศาสตร์ประเพณีโบราณเข้ากันได้
อย่างสวยงามลงตวั ทัง้ร้านค้า ภตัตาคาร ร้านอาหาร เสือ้ผ้าบตูคิทนัสมยั ฯลฯ  
น าท่านแวะชม หมู่บ้านเหมยเจียอู (ไร่ชาหลงจิ่ง) แหล่งผลิตใบชาเขียวท่ีขึน้ช่ือของจีน ให้ท่านได้ชิมชาขึน้ช่ือ โดย
กลา่วกนัวา่ “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวนั 

 

 
 น าท่านสู่ HANGZHOU OUTLETS สถานท่ีช้อปปิง้สุดฮิตของชาวหังโจว ท่ีเต็มไปด้วยสินค้าเสือ้ผ้า แฟชั่น กระเป๋า 

รองเท้า และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านเลือกช้อปปิง้สนิค้าตามอธัยาศยั 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก 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 าท่านเดนิทางสู ่เมืองอู๋ซี  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมเบา และมีฉายาว่าเมือง
เซ่ียงไฮ้น้อยเดมิมีช่ือวา่ ซีซานเลา่กนัวา่เม่ือสองพนัปีก่อนมีการผลิตดีบุกในเมืองนีแ้ละต่อมาแร่ดีบุกถูกขดุเจาะจนหมด
สิน้แตบ่งัเอิญมีคนขดุพบศลิาจารึกโบราณชิน้หนึ่งมีใจความว่า “มีอาวธุ แผ่นดินจะไม่สงบ หากปราศจากอาวธุแผ่นดิน
จะร่มเย็นเป็นสขุ” จึงได้เปล่ียนช่ือใหมว่า่ อู๋ซี แปลวา่ไมมี่ตะกัว่   

 

 
 น าท่านสู ่วัดพระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) นมสัการพระใหญ่หลนิซานต้าฝอ(พระพทุธเจ้าปางประสตู)ิ จากนัน้นั่งรถ
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กอล์ฟ สู่พระพทุธรูปขนาดใหญ่ สงู 88 เมตร เป็นพระพทุธรูปปางห้ามญาติ ลกัษณะพระพกัตร์สง่างาม เชิญท่านไหว้
พระขอพรตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ ซ่ีโครงหมูอู๋ซี) 
 น าท่านเดินทางสู่ มหานครเซ่ียงไฮ้ เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาคทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ 

การค้า การเงิน การลงทนุ รวมถึง ด้านแฟชัน่ และการท่องเท่ียว เซ่ียงไฮ้จึงนบัเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีน โดยถือได้
วา่เซ่ียงไฮ้เป็นสญัลกัษณ์ของจีนยคุใหมใ่นด้านความก้าวหน้าและความทนัสมยั 

 
จากนัน้น าท่านแวะ ศูนย์ยาสมุนไพร(บัวหมิะ) เป่าซูหลงิ หรือในช่ือวา่ ยาบวัหิมะ ยาประจ าบ้านท่ีมีช่ือเสียง ชมวีดีทัศน์
และฟังพรรยายสรรพคณุของยาสมนุไพรจีนแตล่ะชนิด พร้อมนวดฝ่าเท้าคลายเส้น 
หมายเหตุ : ขอความร่วมมือ กรุณาแช่เท้าทุกท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  

 น าท่านถ่ายรูปด้านลา่ง หอไข่มุก (ไม่รวมค่าตั๋วขึน้ชมววิ) ซึ่งตัง้อยู่ฝ่ังผู่ตงริมแม่น า้หวงัผู่ เขตลู่เจียจุ่ย แล้วเสร็จเม่ือปี 
ค.ศ. 1993 มีความสงู 468 เมตร ดภูายนอกเป็นลกูเหลก็กลม 15 ลกู อยู่ต่างมมุต่างระดบั ลกูเหล็กกลมท่ีอยู่ตอนกลาง
ของหอเป็นหอชมววิท่ีกว้างขวาง สามารถชมววิทิวทศัน์ของเซ่ียงไฮ้ได้ทกุด้าน ซึ่งปัจจุบนัหอไข่มกุถือเป็นสญัลกัษณ์ของ
เมืองเซ่ียงไฮ้อีกด้วย 

 
น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวนัตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขต
สถาปัตยกรรมท่ีได้ช่ือว่า “พิพิธภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสญัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ้ อีกทัง้ถือเป็นศนูย์กลาง
ทางด้านการเงินการธนาคารท่ีส าคญั แห่งหนึ่งของเซ่ียงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไวท่ันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมท่ี
หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่ างสถาปัตยกรรมตะวันออก-
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ตะวนัตก เป็นท่ีตัง้ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศลุกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่ของบริษัทตา่งๆ   
 

 
 น าท่านนัง่ รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ เป็นเส้นทางรถไฟใต้แมน่ า้หวงผูท่ี่เช่ือมโยงระหว่างทางฝ่ังของเดอะบนัด์ และเขต

ผูต่ง มีความยาวประมาณ 646.7 เมตร ความน่าตื่นเต้นของการท่องเท่ียวในขบวนรถไฟแห่งนีเ้ร่ิมต้นกันด้วย โบกีร้ถไฟท่ี
สามารถมองเห็นรอบด้านได้แบบ 360 องศา เม่ือขบวนของรถไฟเร่ิมวิง่ไปในความมืด แสงสีต่าง ๆ ก็จะเร่ิมปรากฏ สร้าง
ความน่าตื่นเต้นยิ่งขึน้ด้วยเสียงตา่ง ๆ แสงไฟจะเปล่ียนไปเร่ือย ๆ ปรากฏเป็นภาพท่ีงดงาม ซึ่งจะใช้เวลาทัง้หมดเพียงแค ่
3-5 นาที เท่านัน้ในการผา่นอโุมงค์แห่งนี ้

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ เสียวหลงเปา) 
 

 
 น าท่าน  ล่องเรือแม่น า้หวงผู่ ถือได้ว่าเป็นแม่น า้สายท่ีส าคญัของเมืองเซ่ียงไฮ้ ด้วยเป็นแม่น า้ท่ีไหลแยกมาจากแม่น า้
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แยงซี แล้วไหลผา่นเข้ามายงัเมืองเซ่ียงไฮ้ หลอ่เลีย้งผู้คนและเป็นส่วนหนึ่งของคนท่ีน่ีมาหลายชั่วอายุคน กิจกรรมท่ีห้าม
พลาดเม่ือมายงัเซ่ียงไฮ้ก็คือการลอ่งเรือในแมน่ า้หวงผู ่เพ่ือชมความงดงามของสถาปัตยกรรมของตึกอาคารเก่าแก่ และ
ชมวิถีชีวิตของผู้คนท่ีใช้ชีวิตอยู่ริมแม่น า้แห่งนี ้ซึ่งการล่องเรือในยามค ่าคืนก็จะมีความสวยงามไปอีกรูปแบบ ด้วย
นกัท่องเท่ียวจะได้เห็นสีสนัของเมืองท่ีสวา่งไสวไปด้วยไฟจากตกึรามบ้านช่องของผู้คน พร้อมทัง้ตกึสงูใหญ่ริมแม่น า้ และ
ท่ีขาดไมไ่ด้ก็คือทศันียภาพของหอไขม่กุตะวนัออกในยามค ่าคืนนัน่เอง 

 

 
ที่พัก โรงแรม Holiday inn express hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 อิสระเตม็วัน สวนสนุกดสินีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

 
 น าท่านเดนิทางสู ่Shanghai Disneyland สวนสนกุแห่งท่ี 6 แห่งอาณาจกัรดสินีย์ ซึ่งมีขนาดใหญ่อันดบั 2 ของโลก รอง

จากดสินีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเป็นสวนสนกุดสินีย์แลนด์แห่งท่ี 3 ในเอเชีย ตัง้อยู่ในเขตฉ
วนซา ใกล้กบัแมน่ า้หวงผู ่และสนามบนิผูต่ง สวนสนกุเซ่ียงไฮ้ดสินีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่า 
เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2016 ซึ่งใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทัง้สิน้ราว 5.5 พนัล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือราว 180,000 ล้านบาท ภายในสวนสนกุเซ่ียงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ ประกอบไปด้วย 6 ธีมปาร์ค และ 1 ฟรีโซนดงันี ้
1. DISNEY TOWN ประกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกต่างๆมากมาย อีกทัง้ยังมี LEGO LAND ใน
โซนนีอี้กด้วย  
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2. MICKEY AVENUE โซนนีจ้ะเป็นโซนขายของท่ีระลกึกบัร้านอาหาร และก็จะมีสว่นของท่ีฉายหนงัการ์ตนูสัน้ของมิกกี ้
เม้าส์ เหมาะกบัการถ่ายรูปและนัง่พกัผอ่นภายในสวนสนกุ 
3. ADVENTURE ISLE ดนิแดนให้การผจญภยัท่ีจะท าให้นกัท่องเท่ียวได้ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบเขาลึกลบัในยุค
ดกึด าบรรพ์ ‘Camp Discovery’ พร้อมเชิญชวนให้ร่วมเดินส ารวจดินแดนท่ีแฝงไปด้วยปริศนาและความลึกลบั และลง
เรือเข้าไปสู ่‘Roaring Rapids’ อโุมงค์ถ า้ปริศนาในช่องเขารอวร์ร่ิง ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของจระเข้ยักษ์น่าเกรงขาม และ Roaring 
Over The Horizon เป็นเคร่ืองเลน่แนว 4D จะพาเราบนิชมธรรมชาตแิละสิง่ก่อสร้างตา่งๆทัว่โลก  
4. TOMORROWLAND อีกหนึ่งไฮโลท์เดน่ของสวนสนกุดสินีย์ ท่ีมกัจะสร้างโลกแห่งอนาคต เพ่ือสร้างจิตนาการให้กับ
เดก็ๆ พร้อมกบัดีไซน์เคร่ืองเลน่สดุล า้ให้เข้ากบัคอนเซ็ปต์ ส าหรับท่ีดสินีย์แลนด์แห่งใหมนี่ ้เปิดตวัเคร่ืองเล่นท่ีมีจากวิดีโอ
เกมและภาพยนตร์ไซไฟช่ือดงั Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ท่ีถูกขนานนามไว้ว่า “Lightcycle Power 
Run” เป็นหนึ่งสดุยอดรถไฟเหาะตีลงักาส าหรับเซ่ียงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ท่ีห้ามพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star War อย่าง 
“Star Wars Launch Bay” ได้ถ่ายรูปกบั Darth Vader ตวัเป็นๆ  

 
5. GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเด่นเร่ืองวฒันธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลกัษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุก
แห่งนีไ้ด้อย่างเตม็ท่ี สวนท่ีตัง้อยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering Moon Teahouse’ เป็นโรงน า้ชาท่ีพกัผ่อน
หย่อนใจท่ีงดงามอย่างลงตวั อีกทัง้ยังมีสวนท่ีเลือกตวัละครสตัว์ของดิสนีย์ ดดัแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตร 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 ท่ีหาชมได้แค่เพียงท่ี เซ่ียงไฮ้ เท่านัน้ จ าลองฉากต่างๆ ริมทะเล เคร่ืองเล่น
ไฮไลท์คือ Pirates of the Caribbean – Battle for the Sunken Treasure เป็นเคร่ืองเล่นแนว 4D จะพาเรานั่งเรือพจญ
ภัยไปกับต่อสู้ ของเรือ Black Pearl กับ Flying Dutchman นอกจากนีย้ังมีเคร่ืองเล่นมากมาย เช่น ‘Barbossa’s 
Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’    
7. FANTASYLAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย เป็นโซนท่ีตัง้ของปราสาทดิสนีย์ ท่ีมีช่ือว่า “Enchanted Storybook 
Castle” ท่านจะได้พบกบัโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตวัการ์ตนูท่ีท่านช่ืนชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซิน
เดอเรล่า มิกกีเ้มาท์, หมีพห์ู และเพ่ือนๆตัวการ์ตนูอันเป็นท่ีใฝ่ฝันของทุกคน และยังมีโซนกิจกรรมอย่างเช่น “Once 
Upon a Time Adventure” เป็นการพจญภยัภายในปราสาทดสินีย์ พบเร่ืองราวของสโนว์ ไวท์ ผ่านจอภาพแบบสามมิต ิ
หรือ “Alice in Wonderland Maze” เป็นทางเดนิผ่านเขาวงกตเพ่ือเข้าไปเจอตวัละครจาก Alice in Wonderland  และ
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เคร่ืองเลน่ไฮไลท์ของโซนนีก้็คือ “Seven Dwarfs Mine Train” นัง่รถไฟเข้าเหมืองแร่ไปกบัคนแคระทัง้ 7 ชวนให้สนุกและ
หวาดเสียว 

 

 
 **เพ่ือความสนกุสนาน อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค ่า ตามอธัยาศยั** 

(ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการสลับปรับเปล่ียนวันท่ีเข้าชมสวนสนุกดีสน่ีย์แลนด์ ขึน้อยู่กับความเหมาะสม และ
ค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูค้าเป็นหลกั โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า**) 

ที่พัก โรงแรม Holiday inn express hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 5 
ศูนย์หยก – วัดหลงหัว – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว – เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่
ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG665 : 17.20-21.15) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านเย่ียมชม ศูนย์หยก อัญมณีล า้ค่า เคร่ืองประดบัท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเช่ือว่าใส่ แล้วจะช่วยป้องกัน

อนัตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน 

 
น าท่านสู ่วัดหลงหัว วดัเก่าแก่คูบ้่านคูเ่มืองเซ่ียงไฮ้ ท่ีมีอายุกว่า 1,500 ปี วดัแห่งนีถู้กสร้างขึน้ในยุคสามก๊ก ด้วยความ
ตัง้ใจของซุนกวนท่ีต้องการอุทิศให้แก่มารดาผู้ล่วงลบั และได้ใช้ช่ือวดัว่า ‘เซียนซ่ือ เป็นช่ือแรก ก่อนจะเปล่ียนมาใช้ช่ือ 
‘หลงหวัจนถึงปัจจบุนั ภายในวดัมีวิหารเจ็ดหลงัตัง้อยู่บนพืน้ท่ีกว้างขวางท่ีสดุในบรรดาวดัของนครเซ่ียงไฮ้ วิหารแต่ละ
หลังมีรูปปัน้พระพุทธรูปและเทพผู้พิทักษ์ประดิษฐานอยู่ให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้ขอพรอาทิ ในวิหารใหญ่มีพระศรี
ศากยมณีุ วหิารพระเมตไตรย หรือ วหิารเจ้าแมก่วนอิมท่ีมีองค์เจ้าแม่กวนอิมพนักรรายล้อมด้วยพระพทุธรูปสีทอง 500 
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องค์ ด้านตรงข้ามวดัมีเจดีย์หลงหวั (Longhua Pagoda) เจดีย์แปดเหล่ียมโบราณ 6 ชัน้ สงู 44 เมตร เป็นเจดีย์ท่ีถกูสร้าง
ขึน้มาใหมใ่นปี 922 แทนเจดีย์องค์เดมิแตไ่มอ่นญุาตให้เข้าชมด้านใน   

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร    
 น าท่านสู ่ตลาดเฉินหวังเม่ียว หรือท่ีเรียกกนัวา่ ศาลเจ้าพ่อหลกัเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศนูย์

รวมสนิค้าและอาหารพืน้เมืองท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาวเซ่ียงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบนัได้อย่าง
ลงตวั ซึ่งเป็นย่านสนิค้าราคาถกูท่ีมีช่ืออีกย่านหนึ่งของนครเซ่ียงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

 
 สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเซ่ียงไฮ้ผู่ตง 

17. 20  น. ออกเดนิทางกลบัสู ่สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG665 (มีบริการอาหารร้อนบน
เคร่ือง) 

21.15 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

โปรแกรม : เซี่ยงไฮ้ หงัโจว อู๋ซี ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
 ท่านละ 

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

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 7,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่า) 
  

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

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
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 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ าเต็มจ านวน  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายเต็มจ านวน 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
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6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม
กบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 

 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 

2.    คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบกรุ๊ปทา่นละ 1,500 บาท 

วีซา่แบบหมู่คณะ ส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้

ส าเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมูลชัดเจน และรูปถ่ายสแกน1 รูป และต้อง
สง่เอกสารลว่งหน้า 14 วนัก่อนเดินทาง) 
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลกิหรือระงบัการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุ
ใดๆทัง้สิน้ ท าให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 
1,650 บาท พร้อมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อท าการยื่นค าขอวีซา่เด่ียวผา่นศนูย์รับยื่น    
โปรดทราบ  ท่ีมีความประสงค์ ยื่นค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดินทางไปใน
ประเทศ.  ดงัตอ่ไปนีต้ัง้แต ่ปี 2014 เป็นต้นมา ไม่สามารถยื่นวีซา่แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ได้ต้อง
ยื่นวีซา่จีนแบบเด่ียวเทา่นัน้ และใช้เวลามากกวา่ก าหนดการเดิม 4 วนัท าการ 
 1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.
คาซคัสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 
15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.
จอร์แดน 24.โซมาเลยี   
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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 า้หนกัตามสายการบินก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 

8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิง่ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 
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8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
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 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท างาน 
ญาติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไม่ทราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซา่ในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว(เลม่เหลอืง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 



 15 เซี่ยงไฮ้ หงัโจว อู๋ซี ดิสนียแ์ลนด์  5 วนั 3 คืน โดย สายการบินไทย                                                                                 [GQ1PVG-TG002] 

 

- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

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

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
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รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


