
XWSHA01 (ซปุตาร.์..แอ๊บแบ๊ว) 
 

เซยีงไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์5วนั3คนื 
 ซุปตาร.์.. แอบ๊แบว๊ 

กําหนดการเดนิทางเมษายน–ตลุาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยสายการบนิNOKSCOOT (XW) 
 

 บนิตรงสูม่หานครเซยีงไฮท้อ่งมหานครทไีมเ่คยหลบัไหล 
 รา้นกาแฟStarbucks Reserve™ Roasteryใหญแ่ละสวยทสีดุในโลก 



XWSHA01 (ซปุตาร.์..แอ๊บแบ๊ว) 
 

 เทยีวจใุจกบัสวนสนุก เซยีงไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั 
 ลอ่งเรอืเมอืงโบราณจเูจยีเจยีว มฉีายาวา่ เวนซิตะวนัออกแหง่เมอืงเซยีงไฮ ้ 
 ขนึตกึจนิเหมาทาวเวอร ์ตกึสงูระฟ้า 88 ชนั สงูเป็นอนัดบัท ี7 ของโลก 
 เมนูพเิศษ... ขาหมรูํารวย ไกแ่ดงเสยีวหลงเปาและกุง้มงักร 
 มนีาํดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 -3 ทา่น 
ตอ่หอ้ง 

ราคาเด็ก 
(อาย ุ2-18 ปี) พกัเดยีว 

06 – 10 เมษายน 2562  (วนัจกัร)ี 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

14 - 18 เมษายน 2562 (วนัสงกรานต)์ 16,888.- 16,888.- 3,500.- 

20 - 24 เมษายน 2562 12,888.- 12,888.- 3,500.- 

28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,500.- 

18 - 22 พฤษภาคม 2562 (วนัวสิาขบชูา) 12,888.- 12,888.- 3,500.- 

25 - 29 พฤษภาคม 2562 11,888.- 11,888.- 3,500.- 

01 - 05 มถินุายน 2562 10,888.- 10,888.- 3,500.- 

08 - 12 มถินุายน 2562 11,888.- 11,888.- 3,500.- 

15 -19 มถินุายน 2562 11,888.- 11,888.- 3,500.- 

22 - 26 มถินุายน 2562 11,888.- 11,888.- 3,500.- 

29 มถินุายน – 03 กรกฎาคม 2562 11,888.- 11,888.- 3,500.- 

06 - 10 กรกฎาคม 2562 11,888.- 11,888.- 3,500.- 

20 - 24 กรกฎาคม 2562 11,888.- 11,888.- 3,500.- 

27 - 31 กรกฎาคม 2562 
(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 

12,888.- 12,888.- 3,500.- 

03 - 07 สงิหาคม 2562 11,888.- 11,888.- 3,500.- 

11 - 15 สงิหาคม 2562 (วนัแม)่ 12,888.- 12,888.- 3,500.- 

17 - 21 สงิหาคม 2562 11,888.- 11,888.- 3,500.- 

24 - 28 สงิหาคม 2562 11,888.- 11,888.- 3,500.- 

31 สงิหาคม – 04 กนัยายน 2562 11,888.- 11,888.- 3,500.- 

07 - 11 กนัยายน 2562 11,888.- 11,888.- 3,500.- 

14 - 18 กนัยายน 2562 11,888.- 11,888.- 3,500.- 

21 - 25 กนัยายน 2562 11,888.- 11,888.- 3,500.- 



XWSHA01 (ซปุตาร.์..แอ๊บแบ๊ว) 
 

 
ราคานไีมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

 
วนัแรก      กรงุเทพมหานคร(ทา่อากาศยานดอนเมอืง)ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง 
 

16.30น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณทา่อากาศยานดอนเมอืง ชนั 3ประต ู 5เคาทเ์ตอร6์สายการบนินก
สกูต๊(XW)โดยมเีจา้หนา้ทคีอยจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางและนําทา่นโหลดสมัภาระ 

19.30 น. ออกเดนิทางสูม่หานครเซยีงไฮป้ระเทศจนี โดยสายการบนิNOKSCOOTเทยีวบนิทXีW858 
(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครอืง สายการบนิมบีรกิารจาํหนา่ยอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 

วนัทสีอง ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง-ทพีกั-เซยีงไฮ-้จเูจยีเจยีว-ลอ่งเรอืชมเมอืงโบราณ 
 จเูจยีเจยีว-เซยีงไฮ-้รา้นผา้ไหม-รา้นใบชา-รา้นกาแฟ Starbucks-ยา่นซนิเทยีนต ี

00.45+1 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตซิ่างไห่ผู่ตงมหานครเซยีงไฮป้ระเทศจีน(เวลาทอ้งถนิ
ประเทศจนีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชวัโมง)หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
เรยีบรอ้ยแลว้นําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทพีัก 
มหานครเซยีงไฮ ้มหานครทใีหญท่สีดุของประเทศจนี ตังอยูบ่รเิวณปากแมนํ่าแยงซ ีเป็นศนูยก์ลาง
การคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวันออกเฉียงใตม้พีนืท ี6,200 ตร.กม. มปีระชากรประมาณ  14  
ลา้นคนเป็นเมอืงท่าพาณชิยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจนีใต ้ทไีดร้ับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “นคร
ปารสีแหง่ตะวันออก” 

ทพีกั  โรงแรมRamada Encore Shanghai Hu'nanหรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณจูเจยีเจยีว(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชวัโมง)ตังอยูท่าง
ทศิตะวันตกของเซยีงไฮ ้รมิฝังทะเลสาบดนืซาน และอยูร่ะหว่างมณฑลเจ๋อเจยีงกับมณฑลเจยีงซ ู
เป็นตําบลนําแหง่วัฒนธรรมโบราณ ตดิอันดับหนงึในสทีมีชีอืเสยีงโดง่ดังในบรรดาตําบลนําของเมอืง
เซยีงไฮ ้อกีทังไดช้อืว่าเป็นไข่มกุใตแ้ม่นําแยงซเีกยีงจนถงึปัจจุบันน ีท่านจะไดล้อ่งเรอืชมเมอืง
โบราณจเูจยีเจยีวซงึเป็นเมอืงทมีสีงิกอ่สรา้งทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศห์มงิ และราชวงศซ์ ิ
งอยูม่ากมาย 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนพูเิศษ !! ขาหมรูาํรวย(2) 
บา่ย นําท่านเดนิทางกลับสู่ มหานครเซยีงไฮม้หานครทใีหญ่ทสีุดของประเทศจนี ตังอยู่บรเิวณปาก

แมนํ่าแยงซ ีเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวันออกเฉียงใตม้พีนืท ี6,200 ตร.
กม. มปีระชากรประมาณ  14  ลา้นคนเป็นเมอืงท่าพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจนีใต ้ทไีดร้ับการ
พัฒนาจนถกูขนานนามวา่ “นครปารสีแหง่ตะวันออก” 
นําทา่นชม รา้นผา้ไหมทขีนึชอืของประเทศของจนีใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ททํีาจากผา้ไหมเชน่ผา้
หม่เสอืผา้รองเทา้เป็นตน้ 

 นําทา่นชม รา้นใบชา ชมิชาอวูห่ลง และชาทมีชีอืเสยีงเชน่ ชาแดง ชาผลไม ้ชามะล ิฯลฯ 
นําท่านเดนิทางสู่รา้นกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สตารบ์คัสส์าขาใหมท่นีคร
เซยีงไฮ ้มาพรอ้มกบัความยงิใหญอ่ลังการ ครองตําแหน่งสตารบ์คัสท์ใีหญแ่ละสวยทสีดุในโลกเปิด
ใหบ้รกิาร เมอืวันท ี6 ธันวาคม 2560 มเีครอืงดมืหลากหลายมากกวา่ 100 ชนดิ รวมทังเครอืงดมืทมีี
เฉพาะสาขานแีหง่เดยีว นอกจากนันยังมอีาหารและขนมมากมายในสว่นเบเกอรทีใีชช้อืว่า Princi™ 
ซงึเป็นการร่วมมอืกับรา้นเบเกอรชีอืดังจากอติาล ีและเป็นสาขาแรกในเอเชยี มกีารทําขนมกันสดๆ 
ใหม่ๆ ทรีา้นทุกวันมากกว่า 80 ชนดิ โดยเชฟชาวจนีมากกว่า 30 คนนอกจากนี สตารบ์ัคสย์ังนํา
เทคโนโลยAีR สรา้งความสนุกสนานใหก้ับลูกคา้ โดยร่วมมอืกับบรษัิทจนียักษ์ใหญ่ อาลบีาบา เมอื

12 - 16 ตลุาคม 2562 
(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 

14,888.- 14,888.- 3,500.- 

19 - 23 ตลุาคม 2562 (วนัปิยมหาราช) 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

20 – 24 ตลุาคม 2562 (วนัปิยมหาราช) 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

26 - 30 ตลุาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,500.- 

27 - 31 ตลุาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,500.- 
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จ่อโทรศัพทไ์ปยังจุดต่างๆ ในรา้น เชน่ ถังคัวกาแฟ ก็จะมรีายละเอยีดต่างๆ ปรากฏขนึในโทรศัพท ์
และลกูคา้ยงัไดส้นุกสนานไปกับการจอ่โทรศัพทไ์ปยงัจดุตา่งๆ 
 นําท่านเดนิทางสู่ย่านซนิเทยีนต ีเป็นอกีจุดทีมคีวามคลาสสกิของมหานครเซยีงไฮ ้ท่ามกลาง
ความวุ่นวายของเมืองใหญ่แห่งนี ย่านซนิ เทียน ตี จะทําใหคุ้ณหลุดออกมาจากความยุ่งเหยงิ
เหล่านัน ดว้ยตกึและอาคารเก่าแก่ หา้งรา้นคา้ต่าง ๆ ตกแต่งใหม้บีรรยากาศทอีบอุ่นคลา้ยกับใน
ยโุรป มรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหไ้ดนั้งเลน่ อา่นหนังสอืเพลนิ ๆ มากมาย  

คาํ  บรกิารอาหาคาํ ณ ภตัตาคารเมนพูเิศษ !! ไกแ่ดง(3) 
ทพีกั  โรงแรมRamada Encore Shanghai Hu'nan หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  
วนัทสีาม รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ)-ขนึตกึจนิเหมาทาวเวอร ์(ชนัท ี88)-รา้นหยก-ลอดอุโมงคเ์ลเซอร์

หาดไวท่าน-ถนนนานกงิ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําท่านเดนิทางสู่รา้นนวดเทา้ ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซงึเป็นอีกวธิีหนึงในการผ่อนคลาย
ความเครยีด ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ังหรอืทรีูจั้ก
กนัดใีนชอืบวัหมิะสรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผุพองและแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญ
ประจําบา้น 
นําท่าน ขนึตกึจนิเหมาทาวเวอร ์(ชนัท ี88)ชมทัศนียภาพรอบเมืองเซยีงไฮ ้เป็นตึกระฟ้า
ออกแบบโดยสถาปนกิอเมรกิัน เอเดรยีน สมธิ ใน สคดิมอร,์ โอวงิส ์แอนด ์เมอรร์ลิลเ์คยมคีวามสงู
เป็นอันดับท ี5 ของโลกจากความสงูหลังคา และอนัดับท ี7 ของโลก เมอืวัดรวมถงึยอด สงูสดุโดยมี
ความสงู 421 เมตร หรอื 1,380 ฟตุ และมทีังหมด 88 ชนั พนืทรีวมกว่า 278,707 ตารางเมตร โดย
ใช ้เป็นสํานักงาน และโรงแรมเซยีงไฮแ้กรนดไ์ฮแอท 

เทยีง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนพูเิศษ !! เสยีวหลงเปา(5) 
บา่ย นําทา่นชม รา้นหยกชาวจนีมคีวามเชอืวา่หยกเป็นอัญมณีลําค่ากว่าทองและเพชรเป็นสริมิงคลแกผู่ ้

ทไีดม้าครอบครอง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเป็นเครอืงประดับนําโชคตามอธัยาศัย 
นําท่าน ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์อโุมงคล์อดแมนํ่าสายแรกในประเทศจนีเพอืขา้มไปยังฝังตรงขา้มใช ้
เวลาประมาณ 5 นาทภีายในอโุมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอรเ์ป็นรปูตา่งๆ 
นําทา่นเดนิทางสูห่าดไวท่าน ตังอยูบ่นฝังตะวันตกของแมนํ่าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4
กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทไีดช้อืวา่ “พพิธิภณัฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสัญลักษณ์ทโีดดเด่นของ
นครเซยีงไฮ ้อกีทังถอืเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทสํีาคัญ แห่งหนงึของเซยีงไฮ ้
ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมทหีลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบ
โรมัน โกธคิ บารอค รวมทังการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทตีังของ
หน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศลุกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ ่
นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนนานกงิ ถนนแหง่นีเปรยีบเหมอืนยา่นสลีมของเมอืงไทย หรอืยา่นออรช์ารด์ 
ของสงิคโปร ์ถนนนมีคีวามยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มหีา้งสรรพสนิคา้มากมายอยูบ่นถนนแห่งนเีป็น
ยา่นทคีกึคักและทันสมยัทสีดุในเซยีงไฮ ้ 

คาํ  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ !! กุง้มงักร(6) 
ทพีกั  โรงแรมRamada Encore Shanghai Hu'nan หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  
วนัทสี ี สวนสนกุเซยีงไฮด้สินยีแ์ลนด(์รวมคา่เขา้)-ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุ Shanghai Disneylandสวนสนุกแหง่ท ี6 แหง่อาณาจักรดสินยี ์ซงึมี
ขนาดใหญอ่นัดับ 2 ของโลก รองจากดสินยีแ์ลนดใ์นออรแ์ลนโด รัฐฟลอรดิา สหรัฐอเมรกิา และเป็น
สวนสนุกดสินยีแ์ลนดแ์หง่ท ี3ในเอเชยี อยูใ่นเขตฉวนซาใกลก้บัแมนํ่าหวงผูแ่ละสนามบนิผูต่ง 
สวนสนุกเซยีงไฮด้สินยีแ์ลนดม์ขีนาดใหญก่วา่ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนดถ์งึ 3 เทา่ เปิดใหบ้รกิารเมอืวันท ี
16 มถินุายน 2016  ซงึใชเ้วลารว่ม 5 ปีในการกอ่สรา้ง โดยใชง้บทงัสนิราว 5.5 พันลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ หรอืราว 180,000 ลา้นบาท  
โดยเซยีงไฮ ้ดสีนยีแ์ลนด ์ประกอบไปดว้ย 6 ธมีปารค์ และ 1 ฟรโีซนดังน ี
1. DISNEY TOWN เป็นโซนแรกกอ่นเขา้สวนสนุก โซนนีไมต่อ้งเสยีเงนิค่าเขา้ชม ประกอบไป

ดว้ยรา้นอาหาร รา้นจําหน่ายของทรีะลกึตา่งๆ ทงัยงัม ีLEGO LANDในโซนนอีกีดว้ย  
2. MICKEY AVENUEโซนนีจะเป็นโซนขายของทรีะลกึกับรา้นอาหาร และก็จะมสีว่นของทฉีาย

หนังการต์นูสนัของมกิกเีมา้ส ์เหมาะกบัการถา่ยรปูและนังพักผอ่นภายในสวนสนุก 
3. ADVENTURE ISLE ดนิแดนใหก้ารผจญภัยทีจะทําใหนั้กท่องเทียวไดต้ืนตาตืนใจกับ

บรรยากาศหบุเขาลกึลับในยคุดกึดําบรรพ ์‘Casmp Discovery’ พรอ้มเชญิชวนใหร้ว่มเดนิสํารวจ
ดนิแดนทแีฝงไปดว้ยปรศินาและความลกึลับ และลงเรอืเขา้ไปสู ่‘Roaring Rapids’ อโุมงคถํ์า
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ปรศินาในชอ่งเขารอวรร์งิ ซงึเป็นทอียูข่องจระเขย้ักษ์น่าเกรงขาม และRoaring Over The 
Horizon เป็นเครอืงเลน่แนว 4D  

4. TOMORROW LAND อกีหนงึไฮโลทเ์ด่นของสวนสนุกดสินีย ์ทมีักจะสรา้งโลกแห่งอนาคต 
เพอืสรา้งจตินาการใหก้ับเด็กๆ พรอ้มกับดีไซน์เครอืงเล่นสุดลําใหเ้ขา้กับคอนเซ็ปต์ สําหรับ
ทดีสินียแ์ลนดแ์ห่งใหม่นี เปิดตัวเครอืงเล่นทมีจีากวดิโีอเกมและภาพยนตรไ์ซไฟชอืดัง Tron 
รถไฟเหาะรปูทรงจักรยานยนตไฮเทค ทถีูกขนานนามไวว้่า “Lightcycle Power Run” เป็นหนงึ
สดุยอดรถไฟเหาะตลีังกาสําหรับเซยีงไฮ ้ดสีนยีแ์ลนดท์หีา้มพลาดหรอืจะเอาใจสาวก Star War 
อยา่ง “Star Wars Lauch Bay” ไดถ้า่ยรปูกบั Darth Vader ตัวเป็นๆ 

5. GARDENS OF IMAGINATION มจีุดเด่นเรอืงวัฒนธรรมของจนี สง่เสรมิเอกลักษณ์ของ
สวนพฤกษาในสวนสนุกแห่งนีไดอ้ย่างเต็มที สวนทีตังอยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย 
‘Wandering Moon Teahouse’ เป็นโรงนําชาทพีักผอ่นหยอ่นใจทงีดงามอยา่งลงตัว อกีทงัยงัมี
สวนทเีลอืกตัวละครสัตวข์องดสินีย ์ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตรยิ ์ตามแบบปฏทินิจนี ม ี2 
เครืองเล่นเบาๆเด็กๆเล่นได ้ผูใ้หญ่เล่นดี คือ Fantasia Carousel(มา้หมุน) กับ Dumbo 
TheFluing Elephant 

6. TREASURE COVE เป็นธมีโจรสลัด เนรมติฉากจากภาพยนตรช์อืดัง The Pirates of the 
Caribbean กลายเป็นเครอืงเลน่และการแสดงโชวส์ดุตระการตา ทหีาชมไดแ้ค่เพยีงท ีเซยีงไฮ ้
เท่านัน จําลองฉากต่างๆ รมิทะเล เครอืงเล่นไฮไลทค์อื Pirates of the Caribbean – Battle 
for the Sunken Treasure เป็นเครอืงเล่นแนว 4D จะพาเรานังเรอืพจญภัยไปกับต่อสูข้องเรอื 
Black Pearl กับFlying Dutchman นอกจากนียังมเีครอืงเล่นมากมาย เชน่ ‘Barbossa’s 
Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’ 

7. FANTASY LAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย เป็นโซนทีตังของปราสาทดิสนีย์ ทีมีชอืว่า 
“Enchanted Stourybook Castle” ท่านจะไดพ้บกับโชวอ์ันยงิใหญ่ตระการตาและตัวการต์ูนที
ทา่นชนืชอบ อาทเิชน่ สโนวไ์วท,์ เจา้หญงินทิรา, ซนิเดอเรล่า, มกิกเีมาท,์ หมพีลู และเพอืนๆ
ตัวการต์ูนอันเป็นทใีฝ่ฝันของทุกคน และยังโซนกจิกรรมอย่างเชน่ “Once Upon a Time 
Adventure” เป็นการพจญภัยภายในปราสาทดสินีย ์พบเรืองราวของสโนว์ ไวท ์ผ่านจอภาพ
แบบสามมติ ิหรอื “AlIce in Wonderland Maze” เป็นทางเดนิผ่านเขาวงกตเพอืเขา้ไปเจอตัว
ละครจาก Alice in Wonderland  และเครอืงเล่นไฮไลทข์องโซนนีก็คอื “Seven Dwarfs Mine 
Train” นังรถไฟเขา้เหมอืงแรไ่ปกบัคนแคระทัง 7 ชวนใหส้นุกและหวาดเสยีว 

 
** อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารคาํตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการ
เลน่เครอืงเลน่ของทา่น ** 
 
หมายเหต ุ: เพอืผลประโยชนข์องลูกทวัรเ์ป็นสําคญั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการ
เปลยีนแปลงรายการเทยีวดสินยีแ์ลนด ์กรณีทตีรงวนัเสารห์รอือาทติย ์เนอืงจากจะมี
นกัทอ่งเทยีวคอ่นขา้งมาก และในสว่นของวนัธรรมดาการเลน่เครอืงเลน่ในแตล่ะโซนนนั
ก็ขนึอยูก่บัการจดัเวลาของลูกคา้เองเป็นสําคญั อาจทําใหไ้มส่ามารถเลน่เครอืงเลน่ได้
ตามทหีวงัไว ้

 
สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง 

วนัทสี ี ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง-กรงุเทพมหานคร(ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 
 
02.00 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพมหานครโดยสายการบนิNOKSCOOT

เทยีวบนิทXีW857 
 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครอืง สายการบนิมบีรกิารจาํหนา่ยอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 
05.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

**โรงแรมทพีกั และโปรแกรมทอ่งเทยีวอาจมกีารสลบัปรบัเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสม และ
คาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบ
จํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา** 
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บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ: รายการทัวร์ท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอัน
เนอืงจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณี
อนืๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็น
ผูบ้รหิารเวลาปรับเปลยีนตามความเหมาะสมทงันขีนึอยูก่บัสภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอนืทไีม่
ไดม้าจากทางบรษัิทโดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ...กรุณาอ่าน
รายการและเงอืนไขขอ้ตกลงอย่างละเอยีดก่อนทําการจองทัวร์หรือชําระเงนิจากนันจะถือว่าลูกคา้รับทราบตาม
ขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขนึทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณ.ี 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพอืรว่มโปรโมทสนิคา้พนืเมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้นผา้
ไหม, รา้นใบชา, รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ), รา้นหยก ซงึจําเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคา
ทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชแีจงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม 
ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทงัสนิ และถา้หากลูกคา้ไม่มี
ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืงหรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ400หยวน/ทา่น/รา้น 
 

**ราคาสําหรบัลกูคา้ทไีมต่อ้งการตวัเครอืงบนิ7,888บาท** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร
เวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใิน
การปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง  
อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามนั 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ชนิ นําหนักไมเ่กนิ 20 กก. 
 โรงแรมทพีักตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบยีประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
× คา่วซีา่แบบกรุป๊ทอ่งเทยีวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท  (สําหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทาง

ไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นนั)   
× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดยีวเขา้ประเทศจนี **ในกรณีททีางรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ทอ่งเทยีว 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพมิ ทา่นละ 2,000 บาท** 
× คา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่นในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่น

ละ400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทีสายการบนินันๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีนํามันและภาษีสนามบนิทุกแห่ง หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีนํามันขนึทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธเิก็บเพมิตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 
× คา่วซีา่จนีสําหรับชาวตา่งชาต ิ
× คา่ทําใบอนุญาตทกีลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
× คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % 

 
เดนิทางขนึตํา 15ท่านหากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจะชําระ
ค่าบรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดีทจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลอืนการเดนิทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  
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เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 
 มดัจําทา่นละ 8,000 บาท ภายหลังจากทีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 
 หากไมช่าํระมดัจําตามทกํีาหนด ขออนุญาตตัดทนัีงใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่
 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงอืนไข 
 เมอืท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 
 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์
 สง่รายชอืสาํรองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกุล และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ
ทงัสนิ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขนึไปและเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํา 2 หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม 
 
เงอืนไขยกเลกิการจอง : 
เนอืงจากเป็นราคาตัวเครอืงบนิโปรโมชนั เมอืจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศทรีะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืท่าน
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ
สทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุ่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
6. เมอืท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  
7. รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทพีักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุร ี/ 

ปลอดบุหรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีัก ทังนีขนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน 

11. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ  

12. กรณตีอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถใน
การบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครงัทตีอ้งเรง่รบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 
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14. บรกิารนําดมืทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 
15. การบรกิารของรถบสันําเทยีวตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชวัโมง ในวันนันๆ มิ

อาจเพิมเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรม
การเดนิทาง 
 

เอกสารประกอบการยนืวซีา่ทอ่งเทยีวประเทศจนีแบบกรุป๊  (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่นนั!!) 
 สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ทมีอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  
 รปูถา่ยสฉีากหลงัสขีาว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์ 

 
การทําวซีา่กรุป๊ทอ่งเทยีวนนัใชแ้คเ่พยีงสาํเนาพาสปอรต์ และรปูถา่ยทชีดัเจนเทา่นนั !!  

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตต์วัจรงิมา  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูถา่ยวางคูก่บัพาสปอรต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พาสปอรต์ตอ้งถา่ยใหต้ดิทงั 2 หนา้ แบบตวัอยา่ง 
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เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย (กรณีททีา่นมคีวามประสงคจ์ะยนืวซีา่เดยีว) 
1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน สญัชาตไิทย(หมายเหต ุ: หนงัสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร 

ชํารดุใดๆ ทงัสนิ ถา้เกดิการชํารดุ  เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศ
ของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย2 หนา้เต็ม   
3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นวิ พนืหลงัสขีาวเทา่นนั ยมิหา้มเห็นฟนั มองเห็นทงัใบหนา้และใบหู

ทงัสองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสอืสขีาว เช่น เสอืยดืสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไมส่วม
เครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา รูปถา่ยมอีายุไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ช่
สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 

4. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรณุากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพอืประโยชนข์องตัวทา่นเอง)  
5. กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี เดนิทางใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน ี

5.1 เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่ / เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม ่
5.1.1 สําเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ทงันกีรณีเด็กอายตุาํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  5.1.2 สําเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่
  5.1.3 สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่
  5.1.4 กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื 
5.2 เดนิทางพรอ้มญาต ิ

5.2.1 สําเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ทงันกีรณีเด็กอายตุาํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 
5.2.2 สําเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่
5.2.3 สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่
5.2.4 กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปทําทเีขตหรอือําเภอเทา่นัน 

6.  กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน ี
6.1  ใบอนุญาตกิารทํางาน ตัวจรงิเทา่นัน ! ! ตอ่อายกุารทํางานแลว้ไมตํ่ากวา่ 3 – 6 เดอืน 
6.2  หนังสอืรับรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตัวจรงิ มตีราประทับและลายเซน็ต ์
6.3 สําเนาตัว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สําเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจบุนั ขนัตํา 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรส 

   หมายเหต ุ:  
 ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิทํีางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตกิาร

ทํางานในประเทศไทยเทา่นัน หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้
ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 
เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี 

 สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน
กอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่ 

 เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดังนันกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิท
ทัวร ์อยา่งนอ้ย 7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิ
หรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีททีางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้ 
 หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั  ทา่นละ 5,060 บาท  
 หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้เีจา้หนา้ทฝ่ีายขาย) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทาํวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปน ี
 ชอืเป็นชาย แต่สง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
 นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
 นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลัง ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พอืยนืทําวซีา่ 
 นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 
(ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยยีม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยี  ไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
 
 
 
 
 

 



XWSHA01 (ซปุตาร.์..แอ๊บแบ๊ว) 
 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์...............................................................................วันเดนิทาง........................................ 

ชอืผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทังหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ท่าน / เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทีใชท้ั งหมด. . . . . . . . . . . . .ห อ้ง   (TWIN. . . . . . . . . . .  /DOUBLE……….. .  /  SGL…….…… / 

TRIPLE.............) 

 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชอืไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์นืตามททีา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไมท่านเนอืวัว  ไมท่านเนอืหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวริัต 

รายละเอยีดอนืๆ............................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงอืนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชอื.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

ลําดบั ชอื-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชอื-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


