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โปรแกรมทัวร ์
วันท่ีแรก กรุงเทพฯ – นครเซี่ยงไฮ้ – เมืองโบราณจเูจียเจี่ยว – ถนนนานจิงลู่ – ร้านกาแฟ STARBUCKS 
06.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 

10 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท แพนด้า ฮอลิ
เดย์ จ ากัด คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกการเดินทางแก่ท่าน 

09.50 น.  เหิรฟ้าสู่ นครเซี่ยงไฮ้ โดย สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี MU9842 
15.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ นครเซี่ยงไฮ้ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว มีฉายาว่า เวนิซตะวันออกแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นอีกหนึ่งย่าน
เก่าริมน้ าที่มีชื่อเสียงในเซี่ยงไฮ้ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1700 ปี ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดได้รับการอนุรักษ์
ไว้เป็นอย่างดี จุดเด่นขอเมืองโบราณแห่งนี้คือพื้นที่ด้านในนั้นมีแม่น้ าหลากหลายสายเชื่อมโยงไปยัง
พื้นที่ต่างๆ โดยรอบ ท าให้มีบรรยากาศที่สวยงามและร่มรื่น ซึ่งกิจกรรมส าหรับนักท่องเที่ยวที่มาจู
เจียเจี่ยวก็คือล่องเรือชมวิวบ้านเรือนเก่าแก่ริมน้ า ตั้งอยู่ในเขตฉิงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน  

วันท่ี ก าหนดการ เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – นครเซี่ยงไฮ้ – เมืองโบราณจเูจียเจี่ยว – 
ถนนนานจิงลู่ – ร้านกาแฟ STARBUCKS 

   RADISSON BLU HOTEL 
(5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

2 เมืองเซี่ยงไฮ้ – นั่งเครื่องภายใน สู่ เมืองฮาร์บิ้น – ร้าน
เสื้อกันหนาว – ถนนจงยาง– สวนสตาร์ลิน 

   YARROW HOTEL 
(5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

3 สวนเสือไซบีเรีย – เกาะพระอาทิตย์ – เทศกาลแกะสลัก
น้ าแข็ง 

   YARROW HOTEL 
(5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

4 โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย – แม่น้ าซงฮัวเจียง - ชมโชว์ว่าย
น้ าแข็ง – พิพิธภัณฑ์เบียร์– อนุสาวรีย์ฝั่งหง 

   YARROW HOTEL 
(5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

5 เมืองฮาร์บิ้น - บินภายใน สู่ เมืองเซี่ยงไฮ ้– ตลาดร้อยปี 
– หาดไหว่ทาน  

   RADISSON BLU HOTEL 
(5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

6 วัดหลงหัว – ตลาดเถาเป่า – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ) 

 - -  
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จากนั้นน าท่านสู่ ถนนนานกิง หรือ ถนนคนเดิน แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ มีความ
ยาว 5.5 ก.ม. เริ่มตั้งแต่หาดไว่ทาน จนถึงวัดจิ้งอันซื่อ สองฝ่ังถนนมีสินค้านานาชนิดให้ท่านได้
เลือกสรรกว่า 800 ร้าน จ าหน่ายทั้งของกินของ ใช้ ของที่ระลึก เส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋าที่น าแฟชั่น 
ปัจจุบั นถนนสายนี้เป็นถนนปิดไม่ให้รถวิ่งผ่าน ถือเป็น แหล่งช้อปปิ้งและแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้
ของมหานครเซี่ยงไฮ้ น าท่านชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY ที่เพิ่งเปิดให้บริการใน
เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ไฮท์ไลท์ของสาขานีนอกจากความยิ่งใหญ่อลังการแล้ว ยังมีบาร์จิบกาแฟที่ยาว
ที่สุดในโลก และเป็นสาขาแรกในโลกที่น่าเอา AR มาเสริมประสบการณ์ลูกค้า 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
  ท่ีพัก RADISSON BLU HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า  
วันท่ีสอง เมืองเซี่ยงไฮ้ – นั่งเครื่องภายใน สู่ เมืองฮาร์บิ้น – ร้านเสื้อกันหนาว – ถนนจงยาง – สวนสตาร์ลิน 
05.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนครเซี่ยงไฮ้ 

07.30 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฮาร์บิ้น โดย สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี MU5613 
10.50 น. ถึง เมืองฮาร์บิ้น เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของประเทศจีน มีพรมแดน

ตั้งแต่ทิศเหนือไล่ลงมาถึงทิศตะวันออกติดชายแดนรัสเซียส่วนทิศตะวันตกจรดมองโกเลียใน มีช่วงฤดู
หนาวมากกว่าฤดูร้อนและเล่ืองชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ าแข็งของประเทศ ซึ่งมีการจัดเทศกาลฤดูหนาว 
การแข่งขันแกะสลักน้ าแข็ง และเป็นเขตเศรษฐกิจพัฒนา เทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศเมื่อปี 1993 
และเปิดให้นักลงทุนจากต่างชาติเข้าไป ด าเนินการได้ต้ังแต่ ค.ศ. 1994  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารน าท่านแวะ ร้านขายเสื้อกันหนาว ให้ท่านได้เลือกซื้อเส้ือกันหนาวตามอัธยาศัย 
น าท่านเที่ยวชม ถนนจงยาง เป็นถนนที่ปูด้วยหินสีเขียวอ่อนทั้งสาย เป็นถนนย่านธุรกิจและการค้าที่
ขึ้นชื่อของเมืองฮาร์บิ้น มีความยาว 1.4 ก.ม. อาคารสร้างแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ลวดลายการ
ตกแต่งแบบบารอคและไบแซนไทน์ มีร้านค้าเล็กๆ แบบรัสเซีย สองฝ่ังถนนสายนี้มีส่ิงก่อสร้างอาคาร
บ้านเรือนสไตล์ยุโรปมากถึง 71 แห่ง น าท่านเที่ยวชม สวนสาธารณะสตาร์ลิน สวนพฤกษชาติสไตล์
รัสเซียและตกแต่งด้วยต้นไม้, แปลงดอกไม้ และชุดรูปสลักหิน ชมทัศนียภาพของแม่น้ าซงฮัว ซึ่งถือว่า
เป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งด้วย 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
  ท่ีพัก YARROW HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีสาม สวนเสือไซบีเรีย – เกาะพระอาทิตย์ – เทศกาลแกะสลักน้ าแข็ง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่ สวนเสือไซบีเรีย เสือโคร่งไซบีเรีย หรือ เสือโคร่งอามูร์ เป็นสายพันธุ์ย่อย ของเสือโคร่งที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังหลงเหลือเผ่าพันธุ์อยู่จนถึงปัจจุบันเสือโคร่งไซบีเรีย  สามารถโตเต็มที่ได้ถึง
เกือบ 3 เมตร และหนักได้ถึงเกือบ 300 กิโลกรัม เป็นเสือโคร่งชนิดที่มีล าตัวที่ใหญ่กว่าเสือโคร่งชนิด
อื่นอย่างเห็นได้ชัด ใบหน้าแผ่กว้าง กรามใหญ่ ลวดลายน้อย และพื้นล าตัวเป็นสีเหลืองออกขาว
มากกว่าเสือโคร่งชนิดอื่น ๆ สันนิษฐานว่า คงเป็นเพราะการปรับตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่มี
หิมะและความหนาวเย็นอยู่รอบตัว 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ไท่หยางต่าว (เกาะพระอาทิตย์) เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ

แม่น้ าซงฮัวเจียง ส่วนในช่วงฤดูหนาวเกาะแห่งนี้จะถูกปกคลุมด้วยหิมะ ก็จะกลายเป็นสถานหย่อนใจ
เหมาะกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน้ าแข็ง อาทิเช่น สเก็ตน้ าแข็ง , เล่ือนหิมะ, และชม
นิทรรศการแกะสลักหิมะประจ าปีของฮาร์บิ้น เกาะพระอาทิตย์ เป็นสถานที่จัดแสดงการแกะสลักหิมะ
น้ าแข็งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่โด่งดังไปทั่วโลก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านชม การจัดนิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ าแข็งประจ าปีของฮาร์บิน ในงาน
เทศกาล เดินทางเข้าสู่งาน ICE AND SNOW FESTIVAL หรือ  นิทรรศการและศิลปกรรมการ
แกะสลักน้ าแข็งประจ าปีของฮาร์บิน “ ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย ” หรือ เทศกาลโคมน้ าแข็ง ซึ่งเป็น
เทศกาลประจ าปีที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ภายในงานท่านจะได้ชม โคมไฟน้ าแข็ง , การสลักน้ าแข็ง
หลากหลายรูปแบบที่ถูกสลักขึ้น ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การ
แกะสลักน้ าแข็งจาก 

  ท่ีพัก YARROW HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า  
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วันท่ีสี่ โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย – แม่น้ าซงฮัวเจียง - ชมโชว์ว่ายน้ าแข็ง – พิพิธภัณฑ์เบียร์ – อนุสาวรีย์ฝั่งหง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก) เป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดง
ถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในฮาร์บิ้น โบสถ์โซเฟียเป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ ที่สร้างขึ้น
ในปี ค.ศ 1907 ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในฮาร์บิ้น  
จากนั้นน าท่านชม แม่น้ าซงฮัวเจียง แม่น้ าสายใหญ่ที่สุดของมณฑลเฮยหลงเจียง ซึ่งไหลผ่านกลาง
เมืองฮาร์บิ้น ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ าที่เป็นน้ าแข็ง พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัยท่านกลางแม่น าที่
กลายเป็นน้ าแข็ง ชม โชว์ว่ายน้ าแข็ง และกิจกรรมท่ามกลางหิมะมากมาย อาทิ สไลด์เดอร์ แคร่เล่ือน 
สโนว์โมบิล เล่นสเก็ตบนทะเลสาบน้ าแข็งฯลฯ  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์เบียร์ เริ่มตั้งแต่การก่อตั้งโรงงากระบวนการพัฒนาตั้งแต่แรกเริ่มจนถึง
ปัจจุบัน รู้จักกรรมวิธีในการกล่ันเบียร์ ของโรงงานเบียร์แห่งแรกของประเทศจีน รวมทั้งกรรมวิธีการ
กล่ันเบียร์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกปัจจุบัน ชมขบวนการบรรจุเบียร์ใส่ขวด และกระป๋อง เพื่อจ าหน่ายสู่
ตลาดโลก อีกทั้งยังให้ท่านได้ล้ิมรสชิมเบียร์ชิงเต่าที่มีชื่อเสียง จากนั้นน าท่านชมอนุสาวรีย์ฝั่งหง ซึ่ง
ตั้งอยู่บริเวณชายฝ่ังแม่น้ าซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายาม
ต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 อนุสาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอด
เสาเป็นรูปแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจร่วมแรงกัน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
  ท่ีพัก YARROW HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า  
วันท่ีห้า เมืองเซี่ยงไฮ้ – ตลาดร้อยปี – หาดไหว่ทาน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

07.15 น. เหิรฟ้าสู่ นครเซี่ยงไฮ้ โดย สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี MU5620 
10.25 น. ถึง นครเซี่ยงไฮ้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นน าท่านช้อปปิ้ง ณ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมือง

เซี่ยงไฮ้ อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง  ตกแต่งสไตล์

สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน และเก่ากว่าร้อยปี ที่ยังคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนม
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พื้นเมือง อาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือ เส่ียวหลงเปา อันลือชื่อ และยังมีขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย

จากนั้นน าท่านสู่ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น้ าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 

กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมนานาชาติ” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่

โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่

หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธิคบารอค รวมทั้งการผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรม

ตะวันออก-ตะวันตก 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

   ท่ีพัก RADISSON BLU HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
วันท่ีหก วัดหลงหัว – ตลาดเถาเป่า – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่ วัดหลงหัว วัดเก่าแก่คู่เมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดที่ ซุนกวน สร้างถวายเป็นพระกุศลแก่พระมารดา 
ให้ท่านได้ไหว้พระขอพร เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง จากนั้นน าท่านชม หยกจีน ของล้ าค่าของจีน
ที่ขึ้นชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเช่ือว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรม รวม
ไปถึงลัทธิขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญาลักษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ 
ความพอประมาณ และความกล้าหาญ ซึ่งหากใครได้ครอบครองหยกจะพบความสุข ความ
เจริญรุ่งเรือง ความร่ ารวย ความมีโชค รวมถึงท าให้อายุยืนอีกด้วย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านช้อปปิ้งสินค้ายี่ห้อดังมากมายที่ ตลาดเถาเป่า หรือที่เรียกอีกอย่างว่าตลาดเถาเป่าเฉินที่นี่มี
ของมากมายเรียกได้ว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าก๊อปปี้แห่งใหม่ของเมืองเซี่ยงไฮ้ขายสินค้าอาทิเช่น 
กระเป๋า เส้ือผ้า ตลาดเถาเป่ามีของให้ท่านเลืกชมมากมายตลอดการเดินทั้งของกินและของใช้มากมาย
ที่นี่เป็นอีกสถานที่ที่จะท าให้ท่านประทับใจ 
ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน 

18.30 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี MU9858 
22.25 น. ถึง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ....พร้อมความประทับใจในการทอ่งเที่ยวและบริการ 
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รายการทัวร์นี้  
   

พัก 5 ดาวตลอดเสน้ทาง // ไม่เข้าร้านรัฐบาล // ไม่รวมทิปไกด์ และ คนขับรถ  

 

“คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด ส าหรับคุณ” 

 
เงื่อนไข   รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง 
หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการส ารอง ที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และ
ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดของทางสายการบิน  ทางบริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 

 
วันที่เดินทาง 

 

อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กมีเตียงเสริม 
(เด็ก 2-11 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กไม่มีเตียง 
(เด็ก 2-11 ปี) 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

28 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 52,800.- 50,800.- 48,800.- 9,500.- 
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อัตราค่าบริการนี้รวม  
 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ   
 ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการก าหนด  
 ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน  
 ค่าประกันอุบัติเหตวุงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวที่ระบุตามรายการ  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 
 หัวหนา้ทัวร์ช านาญเส้นทาง   
 น้ าด่ืมวันละ1 ขวด/ท่าน   

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
 ค่าระวางกระเปา๋น้ าหนกัเกิน 20 กิโลกรมั  ( 1 ใบ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตัว เช่น คา่โทรศัพท์ ค่าซกัผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ   
 ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี)  

 ทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 10 หยวน / คน / วัน 
 ทิปไกด์คนขับรถ  วันละ 10 หยวน / คน / วัน 
 ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยตามความพึงพอใจของท่าน  

 
เงื่อนไขการจองวางเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท  
การโอนเงินเข้า บัญชี   

ชื่อบัญช ี ธนาคาร สาขา ประเภท เลขทีบ่ัญช ี
MR. ZHOU ZHIHONG กสิกรไทย เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ออมทรัพย์ 758-2-42304-5 
MR. ZHIHONG ZHOU ไทยพาณชิย ์ เดอะวอล์ค ราชพฤกษ ์ ออมทรัพย์ 403-422090-1 
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เงื่อนไขยกเลิก  
 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วัน   คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเปน็จริง 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทัวร์ในทกุกรณี 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี  
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี 

เอกสารการขอวีซ่าจีน บุคคลทั่วไป **ส าหรับผู้ใหญ่อาย ุ18ปีขึ้นไป เกิดที่ไทย** 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 3 หน้า (พาสปอร์ตต้อง

ไม่มีช ารุดใดๆทั้งสิ้น ถ้าเกิดช ารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง สามารถปฏิเสธการเข้า-ออก
ประเทศของท่านได้) 
 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2 ใบ 

พื้นหลังขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่
เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื้อสีขาว สีฟ้า
อ่อน สีชมพูอ่อนถ่ายรูป **ไม่เอารูป
ข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุล
ด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบติดกับพาสปอร์ต  (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันที่ 30 
พ.ย. 59) กรณีรูปถ่ายมีปัญหาหรือไม่ตรงกับที่แจ้งไว้รูปไม่สามารถน าไปใช้ในการยื่นวีซ่าได้ 
อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่าน 150 บาท คะ 

 ส าเนาบัตรประชาชน  
 ส าเนาทะเบียนบา้น  
 ใบกรอกข้อมูลดา้นท้ายโปรแกรม 

เด็กอายตุ่ ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมบดิา-มารดา  ใชเ้อกสารดังนี้ค่ะ 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 3 หน้า (พาสปอร์ตต้อง

ไม่มีช ารุดใดๆทั้งสิ้น ถ้าเกิดช ารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง สามารถปฏิเสธการเข้า-ออก
ประเทศของท่านได้) 
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 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้าม
สวมเสื้อสีขาวถ่ายรูป ** ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบกระดาษ
ติดกับพาสปอร์ต (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59) กรณีรูปถ่ายมีปัญหาหรือไม่ตรง
กับที่แจ้งไว้รูปไม่สามารถน าไปใช้ในการยื่นวีซ่าได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่าน 150 บาท คะ 

 ส าเนาใบสูติบัตร 
 ส าเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา 
 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบ้านของ บิดา มารดา 
 กรณีชื่อไม่ตรงกับใบเกิด (บิดา มารดา และ เด็ก) ขอใบเปลี่ยนชื่อดว้ยค่ะ 

***กรณีเด็กเดินทางกบับดิาหรือมารดา คนใดคนหนึ่ง หรือ เดินทางกบัญาติ (ไม่ได้เดินทางกบั
บิดามารดา) เพิ่มเอกสารดังนี้ค่ะ 

 หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับพ่อหรือแม่ฝ่ายหนี่ง (ถ้าเด็กไปกับญาติต้องระบุ
ความสัมพันธ์)ตอ้งเป็นหนังสือที่ออกโดยหน่วยงานราชการเท่านั้น 
กรณีอ่ืนๆ 

 ใช้เอกสารการยื่นวีซ่าของบุคคลทั่วไป 
***กรณีสาวประเภทสองแต่งกายเป็นสตรี  ใช้เอกสารเพิ่มเตมิ 

 หนังสือรับรองตนเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่าไปท่องเท่ียวเท่านั้น (ระบุวันเดินทางไป-กลับ เมืองที่
ไป) 

 หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษ มีตราประทับและลายเซ็น (ระบุวันเดินทางไป-กลับ 
เมืองที่ไป) 

 ส าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน 6 เดือน (ถ้าไม่ได้ท างาน) 
(กฎใหม่ * 22 ธ.ค. 57 สาวประเภทสอง (แบบชัดเจน ในรูปถา่ย) หรือ ผู้ชายจริง (แบบคลุมเครือ 
ไว้ผมยาว หนา้ตาสะสวย) จะต้องไปด าเนินการท าวีซ่าจีนเองในทุกขั้นตอน 
            ***กรณีพระภิกษุ และ แมช่ี  ใช้เอกสารเพิม่เตมิ 

 หนังสือรับรองตนเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่าไปท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่ได้ไปเผยแพร่ศาสนา (ระบุวัน
เดินทางไป-กลับ เมืองที่ไป) 
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 หนังสือรับรองจากวัด เป็นภาษาอังกฤษ มีตราประทับและลายเซ็น (ระบุวันเดินทางไป-กลับ เมือง
ที่ไป) 

 ส าเนาบัตรประจ าตวัพระ 
 ส าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน 6 เดือน 

***กรณีคนต่างชาต ิ ใช้เอกสารเพิ่มเติม 
 หนังสือรับรองตนเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่าไปท่องเท่ียวเท่านั้น (ระบุวันเดินทางไป-กลับ เมืองที่

ไป) 
 หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษ มีตราประทับและลายเซ็น  (ระบุวันเดินทางไป-กลับ 

เมืองที่ไป) 
 WORK PERMIT ต่ออายกุารท างานแลว้ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
 ส าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน 6 เดือน 

ข้อมูลส าคัญ  * กรุณากรอกข้อมูลจริงในเอกสารที่ทางบริษัทจัดให้ 
 นักเรียน นักศึกษา........แจ้งชื่อสถานที่ศึกษา ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท์ 
 ผู้ที่ท างาน.......แจ้งชื่อสถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ที่ท างาน หมายเลขโทรศัพท์ 
 ที่อยู่ปัจจุบันของผู้เดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านที่ติดต่อได้ 
 ผู้ที่แต่งงานแล้ว ต้องให้รายละเอียดของสามี หรือ ภรรยา หรือบุตรธิดา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
 ผู้ที่เป็นโสด ต้องแจ้งชื่อบิดาหรือมารดา หรือ พี่น้อง หรือญาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
 ผู้เดินทาง ต้องแจ้งชื่อญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริง  

โปรดรบัทราบว่า  
 ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยืน่วีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตตอ้งการดูตัว 
 ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องเผ่ือเวลาท าวีซ่า ไว้ลว่งหน้ากอ่นเดินทางประมาณ 20 วัน 
 กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานใน

ประเทศไทยและมีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุด
บัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน 
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 กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่า
เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 

 ข้อมูลที่ท่านแจ้งกบัทางบริษัทฯ จะใช้ส าหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวซ่ีา หากสถานทูต
ตรวจสอบได้ว่าข้อมูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่ม
ตรวจทุกวัน) 

 เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้
บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7-10 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรืออาจเปลี่ยนระเบียบการยื่น
เอกสาร ซ่ึงเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางคร้ังทางบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลา
กระชั้นชิด  

 ท่านที่ถือหนังสือเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเท่ียวทิเบต ต้องใช้หนังสือเดินทางแบบปกต ิ
 ท่านที่ถือบัตร APEC ต้องท าวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บัตร APEC แทนวีซ่าจีนได้ 
 ท่านที่ถือบัตร APEC หรือ ถือหนังสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าประเทศจีนเพื่อ

การท่องเที่ยว โดยไม่มีวีซ่า เพราะว่าบรษิัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออก
ประเทศของผู้ถือเอกสารนั้นๆ 

กรุณาส่งเอกสารยื่นวีซ่าก่อนเดินทาง อย่างน้อย 7-10 วันท าการ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน 2-3 วัน  จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มท่านละ 1500.- 
อัตราค่าวีซ่าด่วน 1 วัน  มีการยกเลิกระเบียบการยื่นขอวีซ่าด่วน 1 วัน ส าหรับบริษัททัวร์แล้ว / ถา้ท่าน
มีความประสงค์จะยื่น วีซ่าดว่น 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปยื่นเอกสาร
และชี้แจงความจ าเป็นด้วยตนเอง แต่ดลุพินิจในการพจิารณาและการอนุมัติขึ้นอยู่กับสถานทูต 
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เอกสารที่ใชป้ระกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวทา่นเอง** 

ชื่อ-นามสกุล( MISS./MRS./MR.)NAME................................................SURNAME.................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หยา่   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบยีน  ชื่อคู่สมรส...................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน  
......................................................................................................................................................................
...........................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์มือถือ................................................ 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา(กรณีเกษียนแล้วให้ลงชื่อและที่อยู่ทีท่ างานเก่าแทน) 
.................................................................................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................................................................................ 
ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา
......................................................................................................................................................................
................................................ รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร .............................................. 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพันธ์  
1. (MISS. / MRS. / MR. NAME..............................................................RELATION................................. 
2. (MISS. / MRS. / MR.)NAME..............................................................RELATION.................................. 
หมายเหต ุ
**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพ่ือ ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
**   แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 
 

 


