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NT302
ทวัรจ์นี เซยีงไฮ ้หงัโจว เจดยีน์างพญางขูาว 5 วัน 3 คนื (XW)
ทัวรเ์ซยีงไฮ ้จนี , 5 วัน 3 คนื ,

Ramada Encore Shanghai  , Garden Hotel Hangzhou

เซยีงไฮ ้เมอืงหางโจว เจดยีน์างพญางูขาว
ถนนคนเดนิเหอฝงัเจยี นงัรถไฟหวัจรวดเมอืงหางโจว

ลอ่งเรอืเมอืงโบราณจูเจยีเจยีว 
รา้น STARBUCK ทใีหญท่สีดุในโลก

หาดไวทาน ถนนนานกงิ อุโมงคเ์ลเซอร ์  

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) - สนามบนิผูต่ง (เซยีงไฮ)้

18.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชนั 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 6-7
สายการบนิ Nok Scoot โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอนิ
และหัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพอืเตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 
ขอ้ควรทราบ : ประเทศจนีไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ
ทังนีขนึอยู่กับดลุพนิจิของเจา้หนา้ทศีลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง

21.05 น.
ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตผิูต่ง เมอืงเซยีงไฮ ้ประเทศจนี โดยสายการบนิ Nok Scoot เทยีวบนิท ีXW858
(ไม่มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ) ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 4.30 ชวัโมง

02.20 น.



เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตผิูต่ง เมอืงเซยีงไฮ ้ประเทศจนี (ตามเวลาทอ้งถนิเร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 1 ชวัโมง)
หลังผา่นขันตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบรอ้ย

นําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทพัีก โดยรถตูโ้รงแรมรับทสีนามบนิ เนืองจากเวลา 02.00 - 06.00 น. (รถบัสใหญ่ไม่สามารถขนึทางดว่นได ้
ตามกฏหมายจราจรของเมอืงจนี)

ทพีกั
RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
เซยีงไฮ ้- รา้นผา้ไหม - เมอืงหางโจว - เจดยีน์างพญางขูาว - หมูบ่า้นใบชา - ถนนคนเดนิเหอฝงัเจยี -
สมัผสัรถไฟหวัจรวดเมอืงหางโจว

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสู ่รา้นผา้ไหม ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม เอกซอืสนิคา้และผลติภัณฑ ์ทผีลติดว้ยผา้ไหม

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหางโจว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง) เมอืงหลวงของมณฑลเจอ้เจยีง 1 ใน 6 นครโบราณของจนี
ศนูยก์ลางเศรษฐกจิวัฒนธรรม แหลง่เภสชัอุตสาหกรรมและสถาบันศลิปะทมีชีอืเสยีงแหง่หนงึของประเทศจนี ซงึมคีวามมังคังมากทสีดุแหง่หนงึ
เป็นแหลง่เภสชัอุตสาหกรรมและสถาบันศลิปะทมีชีอืเสยีงแหง่หนงึของประเทศจนี
ซงึในอดตีมคํีาเปรียบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหังโจวและซโูจววา่ “บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ีซู(โจว) หาง(โจว)”

เพลดิเพลนิกับทวิทัศนอั์นงดงามสองฟากถนน เมอืงหางโจว เคยไดรั้บการจัดอันดับวา่เป็นเมอืงทน่ีาอยู่ลําดับตน้ๆของเมอืงจนี
ในปัจจบัุนนอกจากขนึชอืเรืองชาหลงจงิแลว้ เมอืงหางโจว ยังเป็นทตัีงสํานักงานใหญ่ของ อาลบีาบา เจา้พอ่ธรุกจิ อคีอมเมอรซ์ ยักษ์ใหญ่ของโลก
อกีดว้ย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษเมนูไกข่อทาน + หมูตงปอ (หมูพนัปี)

บา่ย
นําทา่นเทยีวชม เจดยีน์างพญางขูาว หรือ เหลยฟงถา่ ซงึเป็นเจดยีท์ตัีงอยู่บนยอดเขารมิทะเลสาบซหีู
จากตํานานอันโดง่ดังของนางพญางขูาวทถีูกเจดยีแ์หง่นีครอบไวจ้วบจนปัจจบัุน ใหท้า่นไดส้มัผัสตํานานเลา่ขานผา่นภาพแกะสลักดว้ยไมห้อม
ทใีชฝี้มอืการแกะสลักอย่างวจิติรบรรจง รวมถงึภาพและเรืองราวการประสตู ิตรัสรูแ้ละปรนิพิพานขององคส์มัมาสมัพทุธเจา้
ใหท้า่นขนึลฟิทแ์กว้เพอืชมทวิทัศนข์องทะเลสาบซหีโูดยรอบ

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่รา้นใบชา ใหท้า่นไดช้มิชาทมีชีอืเสยีงของประเทศจนีหลากหลายชนดิ ชาเป็นสนิคา้ขนึชอืของเมอืงจนี
ทน่ีาลมิลองมหีลายชนดิ

นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนโบราณเหอฝงัเจยี เป็นถนนสายหนงึทสีะทอ้นใหเ้ห็นประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอันเกา่แกข่องหังโจวไดอ้ย่างดี
ถนนสายนีมคีวามยาว 460 เมตร กวา้ง 120 เมตร ในปัจจบัุนยังคงไวซ้งึสภาพดังเดมิของสงิปลกูสรา้งโบราณสว่นหนงึแลว้
บา้นเรือนทังสองขา้งทางทสีรา้งขนึใหม่ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมุงหลังคาสคีราม อสิระชอ้ปปิงตามอัธยาศัยกับสนิคา้พนืเมอืง
ของทรีะลกึและของเลน่มากมาย

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟความเร็วสงูเมอืงหางโจว สมัผัสรถไฟความเร็วสงู (บัตรโดยสารชนัปกต)ิ จากสถาน ีHANGZHOU
สูส่ถาน ีYUHANG เป็นเสน้ทางรถไฟความเร็วสงูทมีคีวามยาวทังหมด 1,318 กโิลเมตร และวงิผา่นปักกงิ เทยีนสนิ เหอเป่ย ซานตง อันฮุย เจยีงซู
และเซยีงไฮทั้งหมด 7 เมอืงใหญ่ ซงึวงิดว้ยความเร็วสงูถงึ 300 กโิลเมตร/ชวัโมง

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ่ตช์าบูหมอ้ไฟ+ปิงยา่ง BBQ

ทพีกั
Garden Hotel Hangzhou ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
รา้นยางพารา - เมอืงโบราณจเูจยีเจยีว (รวมคา่ลอ่งเรอื) - เซยีงไฮ ้- รา้น STARBUCK ทใีหญท่สีดุในโลก



เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นหมอนยางพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์พอืสขุภาพชนดิตา่งๆ

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณจเูจยีเจยีว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง) ซงึตังอยู่ทางทศิตะวันตกของเซยีงไฮ ้
รมิฝังทะเลสาบดนืซาน และอยู่ระหวา่งมณฑลเจอ๋เจยีงกับมณฑลเจยีงซ ูเป็นตําบลน ้าํแหง่วัฒนธรรมโบราณ
ตดิอันดับหนงึในสทีมีชีอืเสยีงโดง่ดังในบรรดาตําบลน ้าํของเมอืงเซยีงไฮ ้อกีทังไดช้อืวา่เป็นไขมุ่กใตแ้ม่น ้าํแยงซเีกยีงจนถงึปัจจบัุนนี 

ทา่นจะได ้ลอ่งเรอืชมเมอืงจเูจยีเจยีว ซงึเป็นเมอืงทมีสีงิกอ่สรา้งทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศห์มงิและราชวงศซ์งิอยู่มากมาย
(รวมคา่ลอ่งเรือเรียบรอ้ยแลว้)

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่มหานครเซยีงไฮ ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) มหานครทใีหญ่ทสีดุของประเทศจนี ตังอยู่บรเิวณปากแม่น ้าํแยงซี
เป็นศนูยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวันออกเฉียงใต ้มพีนืท ี6,200 ตร.กม. มปีระชากรประมาณ 14 ลา้นคน
เป็นเมอืงทา่พาณชิยข์นาดใหญ่แหง่ทะเลจนีใต ้ทไีดรั้บการพัฒนาจนถูกขนานนามวา่ “นครปารสีแหง่ตะวนัออก”

นําทา่นสูร่า้น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ทนีครเซยีงไฮ ้มาพรอ้มกับความยงิใหญ่อลังการ
ครองตําแหน่งสตารบั์คสท์ใีหญ่และสวยทสีดุในโลก ซงึไดทํ้าการเปิดตัวไปเมอืวันท ี6 ธันวาคม 2560 มเีนือทใีหญ่โตถงึ 2,787 ตารางเมตร
ดา้นบนของรา้นตกแตง่ดว้ยแผน่ไมรู้ปหกเหลยีมซงึเป็นงานแฮนดเ์มดจํานวน 10,000 แผน่
และทตัีงตระหงา่นอยู่กลางรา้นคอืถังคัวกาแฟทองเหลอืงขนาด 40 ตัน สงูเทา่ตกึ 2 ชนั ประดับประดาดว้ยแผน่ตราประทับแบบจนีโบราณมากกวา่
1,000 แผน่ ซงึบอกเลา่เรืองราวความเป็นมาของสตารบั์คส ์กาแฟทคัีวในถังทองเหลอืงนีจะถูกสง่ผา่นไปตามทอ่ทองเหลอืงดา้นบน
ซงึจะทําใหเ้กดิเสยีงราวกับเสยีงดนตรี มเีคานเ์ตอรท์ยีาวทสีดุ ซงึมคีวามยาวถงึ 26.9 เมตร
ครองตําแหน่งเคานเ์ตอรข์องสตารบั์คสท์มีคีวามยาวทสีดุในโลก มเีครืองดมืหลากหลายมากกวา่ 100 ชนดิ
รวมทังเครืองดมืทมีเีฉพาะสาขานีเพยีงแหง่เดยีว

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
รา้นบวัหมิะ - หาดไวทาน - ถนนนานกงิ - อโุมงคเ์ลเซอร ์- รา้นหยก - ตลาดเฉนิหวงัเมยีว - สนามบนิผูต่ง

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้ ชมการสาธติการนวดเทา้ ซงึเป็นอกีวธิหีนงึในการผอ่นคลายความเครียด
ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิพรอ้มชมครีมเป่าซูถั่ง หรือทรีูจั้กกันดใีนชอื "บวัหมิะ"
สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผพุอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจําบา้น

นําทา่นเดนิทางสู ่หาดไวท่าน ตังอยู่บนฝังตะวันตกของแม่น ้าํหวงผูม่คีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ 4 กโิลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมทไีดช้อืวา่
“พพิธิภัณฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสญัลักษณ์ทโีดดเดน่ของนครเซยีงไฮ ้อกีทังถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทสํีาคัญ
แหง่หนงึของเซยีงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไวทั่นเป็นแหลง่รวมศลิปะสถาปัตยกรรมทหีลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ บารอค
รวมทังการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทตัีงของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศลุกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ่

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ถนนนานกงิ ศนูยก์ลางการชอ้ปปิงทคีกึคักมากทสีดุของนครเซยีงไฮท้ไีม่มวัีนหลับใหล
ทังยังเป็นทตัีงหา้งสรรพสนิคา้มากมายและถอืเป็นย่านสวรรคข์องบรรดาสาวกแบรนดเ์นมทังหลาย นอกจากนีทหีาดไวทั่นยังสามารถมองเห็น
"หอไขมุ่ก" ซงึเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงเซยีงไฮไ้ดอ้ย่างชดัเจนอกีดว้ย ใครมาเยือนเซยีงไฮ ้จงึตอ้งไปแวะชมความงามแบบคลาสสกิของ
“เดอะบันด”์ จงึเรียกไดว้า่มาถงึเซยีงไฮจ้รงิๆ

เทยีง



บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ เมนูไกแ่ดง

บา่ย
นําทา่น ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์อุโมงคล์อดแม่น ้าํสายแรกในประเทศจนี เพอืขา้มไปยังฝังตรงขา้มใชเ้วลาประมาณ 5 นาที
ภายในอุโมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรูปตา่งๆ

นําทา่นชม รา้นหยก ชาวจนีมคีวามเชอืวา่หยกเป็นอัญมณีล ้าํคา่กวา่ทองและเพชร เป็นสริมิงคลแกผู่ท้ไีดม้าครอบครอง
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเป็นเครืองประดับนําโชคตามอัธยาศัย

จากนันนําทา่นสู ่ตลาดเฉนิหวงัเมยีว หรือ ตลาดรอ้ยปีเซยีงไฮ ้เป็นตลาดเกา่ของผูต่ง เมอืงเซยีงไฮอ้าคารบา้นเรือนบรเิวณนี
เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศห์มงิและชงิ แตทํ่าเป็นรา้นขายของมทัีงของพนืเมอืงโบราณ ของทรีะลกึ
และสนิคา้สมัยใหม่อย่างรองเทา้กฬีา กระเป๋า อกีทังยังมรีา้นขายขนมและอาหารพนืเมอืงอกีมากมาย ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร พเิศษเมนูเสยีวหลงเปา

ไดเ้วลาอันสมควรนําทกุทา่นสู ่สนามบนินานาชาตผิูต่ง

วนัท ี5
สนามบนิผูต่ง (เซยีงไฮ)้ - สนามบนิดอนเมอืง

03.35 น.
ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Nok Scoot เทยีวบนิท ีXW 857
(ไม่มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ) ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.30 ชวัโมง

07.10 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์ซยีงไฮ ้จนี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี18 มถิุนายน 2562 เวลา 12:12 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์ซยีงไฮ ้จนี

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วรวม

• คา่บัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตวั) ไป-กลบั พรอ้มคณะ ชันประหยัด (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้าํมนัทุกแหง่ กรณตีอ้งการอพัเกรด
Upgrade หรอื เปลยีนแปลงบัตรโดยสาร ไมว่า่เทยีวใด เทยีวหนงึ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้่ายการจองทัวรแ์บบ
ไมใ่ช่ตวัเครอืงบนิ ตามทตีามทตีารางอตัราคา่บรกิารระบุ

• คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ สายการบนิ Nok Scoo tอนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยมนี ้าํหนักไมเ่กนิ
20 ก.ก. (1 ชนิ) และ ถอืขนึเครอืงบนิไดน้ ้าํหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.(ไมจ่ํากดัจํานวนชนิ แตท่ังนเีจา้หนา้ทจีะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน
(ตามเงอืนไขของสายการบนิ) **

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยังไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ)

• คา่โรงแรมทพีกัระดบัมาตรฐานตามรายการทรีะบุ (พกั 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอนืๆ
ททีําใหโ้รงแรมตามรายการทรีะยเุตม็ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนโรงแรมทพีกั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน
อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ กรณไีมร่วมจะชแีจงแตล่ะสถานทใีนโปรแกรม

• คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม

• คา่เบยีประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทยีวตา่งประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตาม

• กรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท  ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ
ทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ

• คา่ทปิพนักงานขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท/ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ
วันเดนิทางกลบั (Infant)ทังนที่านสามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางทุกท่าน ทสีนามบนิ ในวันเช็คอนิ

• คา่ธรรมเนยีมในกรณทีกีระเป๋าสมัภาระทมีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน

• คา่ธรรมเนยีมการจองทนัีงบนเครอืงบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทังนขีนึอยูก่บัสายการบนิ และ รุน่ของเครอืงบนิแตล่ะไฟลท์ทใีชบ้นิ
ซงึอาจเปลยีนแปลงไดอ้ยูท่สีายการบนิเป็นผูก้าํหนด

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้

• คา่ทําวซีา่ชาวตา่งชาต ิซงึไมไ่ดร้บัการยกเวน้ยนืวซีา่กรุป๊ (กรณตีา่งชาตจิ่ายเพมิจากคา่ทัวร ์1,000 หยวน และผูเ้ดนิทางเป็นผูด้าํเนนิการยนืวซีา่เอง)

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบรษัิท

• คา่วซีา่กรุป๊ท่องเทยีวเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท ใชเ้พยีงสาํเนาหนังสอืเดนิทาง (สาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน)
หรอื คา่วซีา่จนีท่องเทยีวแบบเดยีว (4วันทําการ) ท่านละ 1,700 บาท (สาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยโดยท่านตอ้งไปยนืดว้ยตวัเอง)

หมายเหตุ
• หากยกเลกิเดนิทาง วซีา่กรุป๊จะถกูยกเลกิทันท  ีไมส่ามารถนําไปใชก้บัการเดนิทางครงัอนืๆได ้รวมทังไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดทุ้กกรณี

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางทบีนิลงปักกงิ / ปักกงิ+เซยีงไฮ ้(เทยีว 2 เมอืง) ตอ้งยนืวซีา่เดยีวเท่านัน

• ในกรณรีฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆทังสนิ ทําใหไ้มส่ามารถยนืวซีา่กรุป๊ได ้หรอื ท่านมคีวามประสงคจ์ะยนืวซีา่เดยีว
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทํา วซีา่เดยีวยนืปกต ิ4 วัน ทําการ ท่านละ 1,700 บาท หรอื วซีา่ดว่น 2 วัน ทําการ ท่านละ 2,750 บาท
(อตัราดงักลา่วขา้งตน้ สาํหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน)

• กรณทีสีามารถยนืวซีา่กรุป๊ไดแ้ตล่กูคา้ประสงคต์อ้งการทําวซีา่เดยีวสามารถตดิตอ่ตวัแทนรบัทําวซีา่ใกลบ้า้นท่าน

• สาํหรบัผูท้เีคยเดนิทางไปในประเทศ 24 ดงัตอ่ไปน ี1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถา 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.คาซคัสถาน 8.อริกั
9.อหิรา่น 10.อยีปิต ์11.ซาอดุอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.ศรลีงักา 16.ลเิบยี 17.ซดูาน 18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 20.ตรุก ี21.เยเมน 22.โอมาน
23.จอรแ์ดน 24.โซมาเรยี (ตงัแตปี่ 2014 เป็นตน้มา ไมส่ามารถยนืขอวซีา่กรุป๊ได ้ตอ้งทําวซีา่เดยีวเท่านัน)



เงอืนไขการทําการจอง และชําระเงนิ
• กรณุาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง
เนอืงจากเป็นทัวรร์าคาโปรโมชันขออนญุาตเิกบ็เตม็จํานวนและไมค่นืเงนิในการยกเลกิไมว่า่กรณใีดๆ และตดัทนัีงการจองภายใน 2 วัน ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวันนี
กรณุาชําระเงนิใน 2 วนัถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นนั โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทิันท  ีหากยังไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาทกีาํหนด
และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม ่นันหมายถงึวา่ กรณทีมีคีวิรอ (Waiting List)
กจ็ะใหส้ทิธไิปตามระบบ ตามลาํดบั เนอืงจากทุกพเีรยีด เรามทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากดั

• กรณลีกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลยีนชอืคนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 7 วัน ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆในกรณทีไีมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

การยกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด
• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เกบ็คา่ใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็คา้ใชจ้่ายทังหมด

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้เช่น คา่ตวัเครอืงบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็ และคา่ใชจ้่ายอนืๆ
ทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีกั รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight
จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมด เนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

ขอ้ควรทราบกอ่นการเดนิทาง

• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีนึต่าํ อยา่งนอ้ย 20 ท่าน หากต่าํกวา่กาํหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้
หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีจีะประสานงาน เพอืใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง หรอื เลอืนการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอนืตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ
จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้เพอืวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครงั ทังน ีกอ่นคอนเฟิรม์ลางาน
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษทุกครงัหากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลยีนแปลงได ้

• กรณทีที่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตวัภายในประเทศ เช่น ตวัเครอืงบนิ , ตวัรถทัวร ์, ตวัรถไฟ) กรณุาตดิตอ่สอบถามเพอืยนืยันกบัเจา้หนา้ทกีอ่นทุกครงั
และควรจองบัตรโดยสารภายในทสีามารถเลอืนวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณทีสีายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ
โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน สงิสาํคญั
ท่านจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพอืเช็คอนิกอ่นเครอืงบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัวโมง
โดยในสว่นนหีากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึใดๆทังสนิ

• กรณทีที่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนอืสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง
หรอืตงัแตท่ที่านเรมิจองทัวร ์เพอืใหท้างบรษัิทประสานงานกบัสายการบนิเพอืจัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณมีคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ
ทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิทเีกดิขนึกบัผูเ้ดนิทาง

• กรณุาสง่รายชอืผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ทหีลงัจากชําระเงนิกรณทีที่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน)
กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทใีหท้ราบ

• กรณทีอีอกบัตรโดยสาร (ตวั) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ
หากท่านไมด่าํเนนิการสง่สาํเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพอืใชใ้นการออกบัตรโดยสาร

• หลงัจากท่านชําระคา่ทัวรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะนําสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่านอยา่งนอ้ย 5 หรอื 7 วัน
กอ่นออกเดนิทาง

• อตัราทัวรน์ ีเป็นอตัราสาํหรบับัตรโดยสารเครอืงบนิแบบหมูค่ณะ (ตวักรุป๊) ท่านจะไมส่ามารถเลอืนไฟลท์ วัน ไป หรอื กลบัสว่นใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั
ตามกาํหนดการเท่านัน หากตอ้งการเปลยีนแปลงกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ



• ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทไีมรู่จ้ักกนัมากอ่น เช่น กรณทีที่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชําระคา่หอ้งพกัเดยีวตามทรีะบุ

• หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลบั

• ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสโีมงเย็นกจ็ะเรมิมดืแลว้ สถานทที่องเทยีวตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2ช.ม.
การเดนิทางควรเผอืเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทที่องเทยีวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลนืไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื
ใชร้องเทา้ทสีามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมอืแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตกุารทางการเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ
เงอืนไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนทีางบรษัิทจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณทีจีําเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิ
ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เนอืงจากการเดนิทางท่องเทยีวในครงัน ีเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธ ิ
ไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนงึทที่านไมต่อ้งการไดร้บับรกิารหากระหวา่งเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้
ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึใหท้่าน
เนอืงจากทางบรษัิทไดท้ําการจองและถกูเกบ็คา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทังหมดแลว้

• กรณทีที่านถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทจีะเกดิขนึตามมา และ
จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ

• หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทสีายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง

• (พาสปอรต์) ของท่านชํารดุแมเ้พยีงเลก็นอ้ย เช่น เปียกน ้าํ ขาดไปหนา้ใดหนา้หนงึ มหีนา้ใดหนา้หนงึหายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลดุออกมา
มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทดีา่นตรวจคนออก และ
เขา้เมอืงมสีทิธไิมอ่นญุาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไปได ้ดงันันกรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง
กรณชีํารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย
พรอ้มกบัแจง้มาทบีรษัิทเร็วทสีดุ เพอืยนืยันการเปลยีนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทบีรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทียีังไมแ่ (ตวัเครอืงบนิ)
ท่านสามารถเปลยีนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตวัเครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด ซงึโดยสว่นใหญต่วัเครอืงบนิแบบกรุป๊จะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20วัน
ทังนขีนึอยูก่บักระบวนการและขนัตอนของแตล่ะคณะ

• เกยีวกบัทนัีงบนเครอืงบนิ เนอืงจากบัตรโดยสาร (ตวั) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงบนิ
กรณลีกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเช็คอนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทสีดุใหท้่านไดนั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีดุ

• ขอ้มลูเพมิเตมิเกยีวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทพีกัเนอืงจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดยีว (Single)
และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple)จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชันกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป)

• กรณทีที่านไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนงึทังสนิ

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยดุงาน ,
การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิท

• บรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณใีดๆกต็าม และ
ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสงิของไวท้โีรงแรมและจําเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทางตามทที่านตอ้งการ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรับหนังสอืเดนิทาง

• หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน

หมายเหต ุ: หนงัสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารดุใดๆ ทงัสนิ ถา้เกดิการชํารดุ เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้-ออกเมอืง
จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได ้
• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

• รปูถา่ยหนา้ตรง ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นวิ พนืหลงัสขีาวเท่านัน!!

ขอ้หา้ม : หา้มแมค็รปู , หา้มรปูเป็นรอย, หา้มเปือน, หา้มยมิ, หา้มใสเ่สอืสอีอ่น และสขีาว (หา้มใสเ่สอืคอกวา้ง แขนกดุ ซทีร ูลกูไม ้สายเดยีว ชุดราชการ
ชุดยนูฟิอรม์ชุดทํางาน ชุดนักเรยีน นักศกึษา), หา้มใสแ่วนตาสดีาํ หรอืกรอบแวน่สดีาํ, หา้มสวมใสเ่ครอืงประดบัทุกชนดิ เช่น ตา่งห ูสรอ้ย กปิตดิผม คาดผม
เขม็กลดั เป็นตน้ รปูตอ้งเห็นควิ และใบหทูัง 2 ขา้งชัดเจน หา้มผมปิดหนา้ รปูตอ้งอดัดว้ยกระดาษสโีกดกั หรอืฟจูเิท่านัน และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร์



หรอืรปูพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **ท่านทปีระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยนืวซีา่
กรณุาเตรยีมหนังสอืรบัรองตน้สงักดัจัดมาพรอ้มกบัการสง่หนังสอืเดนิทาง
• เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรณุากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง)

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน ี

เดนิทางพรอ้มพ่อแม ่/ เดนิทางพรอ้มพ่อ หรอื แม ่1. สาํเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ) ทงันกีรณเีด็กอายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร (ใบเกดิ) ตวัจรงิ

2. สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่

3. สาํเนาบัตรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่
4. กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื 
เดนิทางพรอ้มญาต ิ1. สาํเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ทังนกีรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 2. สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่3.
สาํเนาบัตรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่4. กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื 5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่
ไปทําทเีขตหรอือาํเภอเท่านัน
• ผูเ้ดนิทางทชีอืเป็นชาย แตร่ปูรา่ง หนา้ตาเป็นหญงิ (สาวประเภทสอง) ใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน ี

1. หนังสอืรบัรองการทํางาน เป็นภาษองักฤษตวัจรงิเท่านัน 2. หนังสอืชแีจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิเท่านัน 3. สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบัน ขนัต่าํ
100,000 บาท 4.สาํเนาบัตรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้น 5.ตอ้งไปแสดงตวัตอ่หนา้ผูร้บัยนืวซีา่ทศีนูยย์นืวซีา่จนีในวันยนืวซีา่
• กรณหีนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน ี

1. ใบอนญุาตการทํางานในประเทศไทย ตวัจรงิเท่านัน!! ตอ่อายกุารทํางานแลว้ไมต่่าํกวา่ 3 – 6 เดอืน หากไมไ่ดท้ํางานในประเทศไทย
ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 2. หนังสอืรบัรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทับและลายเซน็ต ์3.
สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบัน ขนัต่าํ 100,000 บาท 4. กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรส 
คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณทีทีางบรษิทัฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั ท่านละ 5,060 บาท
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้เีจา้หนา้ทฝ่ีายขาย) 
ประเทศทไีมส่ามารถขอวซีา่จนีแบบดว่นได ้ตา่งชาตฝิรงัเศส และประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยยีม สาธารณรฐัเช็ก
เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิัวเนยี ลตัเวยีลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี
สโลเวเนยี สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยี
• กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี
และตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry กอ่นทําการยนืวซีา่

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดงันันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่ง นอ้ย 10 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง)

• โปรดทําความเขา้ใจ ศนูยย์นืวซีา่จนีอาจเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิ หรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต
และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้

• ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทาง และยกเวน้การทําวซีา่จนี ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบในการอนญุาตใหเ้ขา้-
ออกประเทศดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิาในรายละเอยีดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรณุาดแูลบัตรของท่านเอง
หากท่านทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย์

** กอ่นทําการจองทวัรท์ุกครงั กรณุาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เนอืงจากทางบรษิทัฯ
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทขีายเป็นหลกั **
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