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หาดไวท่านหรอืหาดเจา้พอ่เซีย่งไฮ ้ สญัลักษณ์อันโดดเดน่ของเมอืงเซีย่งไฮ ้ 

 ถนนนานจงิ .... ยา่นช็อปป้ิงเกา่แกท่ีส่ดุของเซีย่งไฮ ้

  พกัสกรีสีอรท์ 1 คนื.... สนุกสนานบนลานกับหลากหลายกจิกรรมทา้ลมหนาว 

                     ชมและชมิสตรอเบอรร์ ีส่ดๆ จากภายในไร ่!! 

     ชมความงดงาม พระราชวงัชางด๊อกกงุ 1 ใน 5 ของพระราชวังส าคัญ 

                                         ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ ที ่ตลาดเมยีงดง,ถนนฮงอกิ 

** ราคานีช้วัร ์รวม ภาษสีนามบนิไทย-เกาหล-ีจนีและคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิแลว้** 

** ราคานีไ้มแ่จกกระเป๋า ไมร่วมทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ ** 

ก าหนดวนัเดนิทาง  : พฤศจกิายน 2560 

วันที ่: 30 พ.ย. – 05 ธ.ค.60  (วันหยดุวันชาตไิทย) 
24,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง  : ธนัวาคม 2560 

วันที ่: 27 ธ.ค. – 01 ม.ค.61  (วันหยดุวันปีใหม)่ 
32,900.- 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ  - เซีย่งไฮ ้ X X X  

2 เซีย่งไฮ ้ - อนิชอน – อสิระเลน่สก ี– สกรีสีอรท์ X O O 
 Oak Valley Ski 

Resort หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ไรส่ตอเบอรี ่- Lotte WorldTower(Seoul Skyรวมคา่ขึน้ลฟิท)์-สวน

สนุกล๊อตเตเ้วลิล ์- ตลาดฮงแด 
O O O 

 Inter City  Hotel 

หรอืเทยีบเทา่, โซล 

4 
โซลทาวเวอร ์- พระราชชางด๊อกคงุ – ศนูยโ์สม - ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี-

โรงเรยีนกมิจ+ิสวมชดุฮันบก - Cosmetic Shop - Duty Free ตลาดเมยีงดง 
O O O 

 Inter City  Hotel 

หรอืเทยีบเทา่, โซล 

5 น ้ามันสนเข็มแดง-พลอยอะเมทสิ-ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต - อนิชอน  - เซีย่งไฮ ้ O O O 
 Yitel  Hotel 

 หรอืเทยีบเทา่,เซีย่งไฮ ้

6 
ตลาดเฉนิหวังเมีย่ว - รา้นนวดเทา้ -ถนนนานกิง่ลู ่-หาดไวท่าน  

เซีย่งไฮ ้- กรงุเทพฯ 
O O X  

 

เกาหล-ีเซีย่งไฮ ้Enjoy Ski Resort 
6 วนั 4 คนื (MU)  

โดยสายการบนิไซนา่อสีเทริน์  
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วนัแรก   กรงุเทพฯ  - เซีย่งไฮ ้

23.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู10 เคานเ์ตอร ์U 
สายการบนิ China Eastern Airline โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับ และ

อ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

วนัทีส่อง       เซีย่งไฮ ้ - อนิชอน – อสิระเลน่สก ี– สกรีสีอรท์  

01.55 น. น าท่านสู ่กรุงเซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิ China Eastern Airline เทีย่วบนิที ่
MU548  (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

07.05 น.

  

เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิูต่ง เมอืงเซีย่งไฮ ้ เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศ

ไทย 1 ชัว่โมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็น
เวลาทอ้งถิน่)  

 

09.05 น.  น าท่านสู่ กรุงโซล โดยสายการบิน China Eastern Airline เที่ยวบินที ่

MU5041 

 

11.55 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิอนิชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต ้เวลาทอ้งถิน่

เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิา

ของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตคาร “ชาบูชาบู” อาหารพื้นเมืองของ
คาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคลา้ยสุกี้หมอ้ไฟของญี่ปุ่ น โดยน าเครื่องเคียงต่าง ๆ 

เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเดง้ เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว ้มาจัดเรียงให ้
สวยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมิน ้าซปุชาบูปรุงรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึน าอุดง้สด
ลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอุดง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น ้าจิม้ซีอิ้ว

เกาหล ีและเครือ่งเคยีงนานาชนดิ 

ชาบชูาบู 

 

 

 

 

น าท่านสุ่ สกรีสีอรท์ ใหท้่านไดอ้สิระเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่าง ๆ บนลานสก ี
เพลดิเพลนิกบัลานหมิะทีก่วา้งใหญ่ และเนนิเล่นสกรีะดับต่าง ๆ กระเชา้ลฟิท ์เนนิ

เขาเล่นสโนสเลด ทางรีสอร์ทยังมีหลากหลายบรกิารอื่นๆ ส าหรับผูท้ี่ไม่ตอ้งการ
เลน่สก ีเชน่  รา้นอาหาร คอฟฟ่ีชอ้ป ซปุเปอรม์าเก็ดไวบ้รกิาร  
***ลานสกีบางแห่งไม่สามารถเขา้ไปดา้นในได ้เนื่องจากเป็นการรบกวนผูเ้ล่น
สก*ี* (ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าเขา้ลานสก,ีชดุ,อุปกรณ์การเล่นสก ,ีเครื่องเล่นต่างๆ,ครู

ฝึก ซึง่ราคาเครือ่งเลน่อุปกรณ์ราคาประมาณ 50,000 วอน) 

 

ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย “คาลบี”้ หมูย่างเกาหล ี

เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจ้ักกันดทีั่วโลก มีรสชาตอิอกหวาน นุ่ม

และกลมกลอ่ม น าหมูสเต๊กสว่นทีต่ดิกับกระดูก(เชือ่ว่าเป็นสว่นทีอ่ร่อยทีส่ดุ) ย่าง

บนเตาถา่นแบบดัง้เดมิและตดัเป็นชิน้พอค า ห่อทานแบบเมีย่งค าไทย โดยใสน่ ้าจิม้

เตา้เจยีวและเครือ่งเคยีงทีช่อบหรอืขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บรกิารเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

หมยูา่งเกาหล ี

 

 ทีพ่กั   OAK VALLEY  SKI RESORT หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีส่าม ไรส่ตอเบอรี ่- Lotte World Tower(Seoul Skyรวมคา่ขึน้ลฟิท)์-สวนสนุกลอ๊ตเตเ้วลิล ์ 

ตลาดฮงแด 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าท่านสู ่ ไร่สตรอเบอรร์ ี ่ ขอเชญิท่านลิม้รสสตรอเบอรร์ี่เกาหลีสดๆ พรอ้มชม

บรรยากาศภายในไร่ ซ ึง่ทา่นจะไดพ้บกบัวถิชีวีติชาวไร่สตรอเบอรร์ี่ของเกาหลวี่ามี
วธิกีารปลกูอย่างไรจงึไดผ้ลสตรอเบอรร์ีท่ีข่นาดใหญ่เป็นพเิศษ และหวานหอมชวน
น่ารับประทานเป็นทีช่ืน่ชอบของชาวเกาหลเีอง และชาวตา่งชาต ิและยังเป็นผลไม ้

สง่ออกของประเทศอีกดว้ย ชมวธิีการปลูก การดูแลรักษา และท่านยังสามารถ
เลอืกซือ้สตรอเบอรร์ีไ่ดจ้ากภายในไร่ไดอ้กีดว้ย  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “จมิดกั” เป็นเมนู
พื้นเมืองดัง้เดมิของเมืองอันดง โดยจะใชไ้ก่ทัง้ตัวผัดรวมกับวุน้เสน้ + มันฝรั่ง+ 

พรกิ + ซอสด า โดยเนื้อไก่ที่นิ่มรสชาดปิระมาณว่ากนิไก่พะโล ้แต่จะเป็นสูตร
เกาหล ี

ไกอ่บซอีิว๊วุน้

เสน้ 

 

บา่ย น าทา่นสู ่Lotte World Tower (Seoul Sky รวมคา่ข ึน้ลฟิท)์ ตัง้อยู่ใจกลางกรุง

โซลเขตชมัซลิ (Jamsil) น าทา่นหอชมววิSky Seoul ของตกึLotte World 
Tower(ความสงูจากพืน้ดนิ555เมตร)มาพรอ้มกบัคอนเซปต“์The Beauty and 
Pride of Korea"ไดร้ับการบนัทกึในสถติโิลกกนิเนสส ์(Guinness World 

Records) จากนัน้น าทา่นสู ่สวนสนกุล็อตเตเ้วลิด ์เป็นสวนสนุกในร่มทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ของเกาหล ีตัง้อยู่ในเขตซมัซลิ (jamsil) ตอนใตข้องกรุงโซล มแีหลง่ดงึดดูใจ
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นักทอ่งเทีย่วทัง้ในประเทศและตา่งประเทศมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โรงแรมหรู ชอ็ป
ป้ิงมอลลข์นาดใหญ่มสีนิคา้หลายหลายชนดิใหเ้ลอืกสรรค ์คาสโิน โรงภาพยนตร ์ 

Wedding Hall และทีส่ าคญัคอืสวนสนุกในร่ม (Lotte World – Adventure) และ
สวนสนุกกลางแจง้ทีต่ัง้อยู่ในทะเลสาบ (Magic Island) โดยสวนสนุกในร่มจะมี
ลานไอซส์เก็ต เครือ่งเลน่มากมาย เชน่“The Adventure of Sinbad” “The 

Conquistador” “Flume Ride” และการแสดงโชวข์บวนพาเหรด “World 
Carnival” และ Laser Show ตรงกลางสวนสนุกมลีานสเกตน ้าแข็งขนาดใหญ่ 
ส าหรับสวนสนุกกลางแจง้ก็มเีครือ่งเลน่น่าตืน่เตน้ใหค้นรกัความทา้ทายไปลองเลน่

กนั ทีพ่ลาดไม่ไดเ้ด็ดขาดคอืรถไฟเหาะ, ลอ่งแกง่, Free Floor (Gyro Drop) แถม
ยังมปีราสาทสวยๆ เป็นจุดถา่ยรูปมากมายหมาะส าหรับคนรักการถา่ยรูปไปเกบ็ภาพ

สวยๆกนั และภายในลอ็ตเตเ้วลิดย์ังม ีLotte World Folk Museum เป็นการจัด
แสดงถงึวถิชีวีติความเป็นอยู่ของคนเกาหลใีนสมัยอดตีอกีดว้ย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย เมนู “บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิสไตล์
เกาหล ี

บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิ 

สไตลเ์กาหล ี

 

 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ถนนฮงแด ย่านวัยรุน่ชือ่ดงัทีอ่ยู่หนา้มหาวทิยาลยัอแีด

สนิคา้ทีม่จีะเป็นเสือ้ผา้แบบวัยรุน่ทนัสมัยในราคาทีย่่อมเยาว ์  
 

 ทีพ่กั  INTER CITY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ เมอืงโซล  

วนัทีส่ ี ่          โซลทาวเวอร ์- พระราชชางดอ๊กคงุ – ศนูยโ์สม - ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี-     

                   โรงเรยีนกมิจ+ิสวมชุดฮนับก - Cosmetic Shop - Duty Free - ตลาดเมยีงดง 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าท่านชม โซลทาวเวอร  ์1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถงึ 
480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอด

โซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกักซัน และถา้หัน
ไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น ้าฮันกงั *** ราคาไม่รวมคา่ข ึน้ลฟิท ์*** 

จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัชางด๊อกกุงเป็นพระราชวังล าดับที่สองทึถู่กสรา้ง
ตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกุงในปีค.ศ. 1405และมีความส าคัญในการเป็นทีพ่ านัก
ของพระมหากษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน (Joseon)  และยังเป็น1

ใน5ของพระราชวังส าคญัทีย่ังคงรักษาไวม้ากมาย  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารท่านดว้ย เมนู“ซมัเกทงั”เป็น
อาหารวังในสมัยกอ่นปัจจุบันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวงเชือ่กนัว่าบ ารุงและ
เสรมิสขุภาพเสริฟ์ทา่นละ 1 ตวัในหมอ้ดนิรอ้นภายในตัวไก่จะมีขา้วเหนียวรากโสม

พุทราแดงเกาลดัเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงเสน้ขนมจนีเหลา้โสมพรกิไทยด าและเกลอื 

ไกตุ่น๋โสม

เกาหล ี

บา่ย น าทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซ ึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่า
เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่ี

คณุภาพดทีีท่ีส่ดุและราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า เพื่อน าไปบ ารุงร่างกาย หรือฝาก
ญาตผิูใ้หญ่ทีท่า่นรักและนับถอื น าทา่นชม ศนูยส์มนุไพรเกาหล ีใหท้่านไดเ้ลอืก
ซือ้เลอืกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหล ีทีน่ ามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ทีม่ี

สรรพคณุรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย น าทา่นสู ่โรงเรยีนกมิจ ิเรียนรูว้ธิีการท ากมิ
จ ิกมิจเิป็นผักดองทีส่ามารถเก็บไวไ้ดน้าน และเป็นอาหารทีข่ ึน้โต๊ะชาวเกาหลทีุก
มื้อ ปัจจุบันนี้ก ิมจิเป็นที่นิยมแพร่หลายที่ไม่ว่ามื้อไหนก็จ ะตอ้งมีก ิมจิเป็น

สว่นประกอบอยู่ในอาหารมือ้นัน้ๆ ดว้ยทกุครัง้ไป และกมิจนิี้ยังมมีากกว่า 100 ชนดิ
ใหเ้ลอืกรับประทาน ใหท้่านฝึกลองท าและไดช้มิกมิจฝีิมือของตัวท่านเองโดยมี

วทิยากรสอนวธิีการท าและขัน้ตอนการเตรียมวัตถุดบิใหท้่านทุกขั ้นตอน และ
สามารถน ากลบัมาเป็นของฝากได ้พเิศษ...ใหท้า่นไดท้ดลองสวมชุดฮนับก ชุด
ประจ าชาตเิกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทบัใจ  จากนั้นน าท่านสู ่

Cosmetic Shop ศนูยร์วมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดงัของเกาหล ีมากมายหลายแบรนด์
ดัง อาทเิชน่ W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นตน้จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้

ปลอดภาษีทีห่า้ง Duty Free  จากนัน้ใหท้่าน ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ตลาด
เมยีงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวม
เครือ่งส าอางคช์ือ่ดงั อาท ิEtude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นตน้ 

 

ค า่  อสิระอาหารค า่เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอสิระอธัยาศยั  

 ทีพ่กั  INTER CITY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ เมอืงโซล  

วนัทีห่า้          ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง - พลอยอะเมทสิ - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - อนิชอน – เซีย่งไฮ ้

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นสู ่ ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกดัจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์100%  
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 ซึง่สรรพคณุของน ้ามันสนเข็มแดงนัน้มปีระโยชนอ์ย่างมากมายทัง้ชว่ยละลายคลอ
เรสเตอรอลและไขมันทีอุ่ดตนัในเสน้เลอืดลดระดบัน ้าตาลในเลอืดชว่ยขบัสารพษิ

ออกจากรา่งกายในรูปแบบของเสยีเชน่เหงือ่ปัสสาวะอุจจาระชว่ยลา้งสารพษิหรอื
ดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาดเพิม่การไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ชว่ยเพิม่ภมูิ
ตา้นทานใหก้บัร่างกายบ ารุงผวิพรรณใหส้ดใสจากภายในและลดอตัราเสีย่งในการ

เกดิโรคมะเร็ง จากนัน้น าทา่นสู ่โรงงานพลอยอเมทสิ หรอื พลอยสมี่วง ทีม่ี
ชือ่เสยีงของประเทศเกาหล ี ซึง่ชาวโสมเชือ่ว่าถา้ไดม้พีลอยชนดินี้ตดิตวัไว ้จะท า
ใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิข ึน้กบัชวีติ  โดยระหว่างทางน าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ 

ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซ ึง่มีสนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิ
บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึ

ตา่งๆ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมน ู“บลุโกก”ิ หรอื

เนื้อหมูสดหมักกบัซอ๊สและเครือ่งเทศจนไดท้ี ่แลว้น ามาใสบ่นกระทะผัดกบักะหล า่

ปีสดและวุน้เสน้ของเกาหล ีมนี ้าขลกุขลกิรสชาตอิอกหวานเล็กนอ้ย พรอ้มกบัเสริฟ์

ขา้วสวยและเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

เนือ้หมกูบัซ๊อส

ผดักบักะหล า่ 

16.20 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตผิู่ตง เมอืงเซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิ 
China Eastern Airline เทีย่วบนิที ่MU5034 

 

17.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิูต่ง เมอืงเซีย่งไฮ ้ เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศ

ไทย 1 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็น
เวลาทอ้งถิน่) 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร .. เมนพูเิศษ.. ขาหมรู า่รวย เสีย่วหลงเปา  

 ทีพ่กั  YITEL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีห่ก       ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว - รา้นนวดเทา้-ถนนนานกิง่ลู ่-หาดไวท่าน -เซีย่งไฮ ้- กรงุเทพฯ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นสู ่ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว  ตลาดเฉนิหวังเมีย่ว หรอื ตลาดรอ้ยปี เซีย่งไฮ ้เป็น

ตลาดเกา่ของผู่ตง เมอืงเซีย่งไฮ ้อาคารบา้นเรอืนบรเิวณนี้เป็นสถาปัตยกรรม
โบราณสมัยราชวงศห์มงิและชงิ จากนัน้น าทา่นสู ่รา้นนวดเทา้ และใหท้า่นไดน้วด

ฝ่าเทา้ผ่อนคลายกบัยาสตูรพเิศษ หมายเหต ุ : ขอความร่วมมอืลกูคา้...กรุณาแช่

เทา้ และนวดฝ่าเทา้ทกุทา่น (หากทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะไม่แชเ่ทา้และนวดฝ่า
เทา้ ...กรุณาจ่ายเพิม่ทา่นละ 300 หยวน )   

 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าท่านสู ่ถนนนานกิง่ลู ่ ถนนนานจงิ หรือ นานจงิลู่ เป็นย่านช็อปป้ิงเก่าแก่ทีส่ดุ
ของเซีย่งไฮ ้เป็นตลาดซือ้ขายของกนัคกึคกัตัง้แตท่ศวรรษ 1920 จากนัน้น าทา่นสู่

บรเิวณ หาดไวท่าน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือจรด

ใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ือ่ว่า “พพิธิภัณฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็น

สญัลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่ของนครเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการ

ธนาคารที่ส าคัญ แห่งหนึ่งของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวม
ศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ บารอค 
รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตัง้ของ

หน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศลุกากร โรงแรม 

 

ค า่ เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตผิูต่ง เมอืงเซีย่งไฮ ้เพือ่น าทา่นเดนิทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ   
 

21.40 น. น าทา่นกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ China Eastern Airline เทีย่วบนิที ่
MU547 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

00.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ   

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื
เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ท ิง้ส ิน้ 
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หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะ

เกดิจาก ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตาม

หมายก าหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการ

ทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ  

 

** กรณุาสง่มอบหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 

 

ขอ้ควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธ์

สนิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดรู้จ้ัก ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้, ไขมุ่ก, รา้นผา้

ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร ์ ดว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่า รา้น

รัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ 

ทัง้ส ิน้ 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 

ทา่น) 

เด็กอายุต า่

กวา่ 12  ปี 

พกักบั

ผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอายุต า่

กวา่ 12 ปี 

พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น มเีตยีง

เสรมิ 

เด็กอายุต า่

กวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น ไมม่ ี

เตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่ว 

เพ ิม่ 

ก าหนดวนัเดนิทาง  : พฤศจกิายน 60 

30 พ.ย.- 05 ธ.ค.60 (วันหยุดวันชาตไิทย)                      
24,900.- 24,900.- 24,900.- 24,900.- 6,900 

ก าหนดวนัเดนิทาง  : ธนัวาคม 60 

27 ธ.ค.- 01 ม.ค.61 (วันหยุดวันปีใหม่)                      
32,900.- 32,900.- 32,900.- 32,900.- 8,900 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม      

 คา่บัตรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

 คา่ทีพ่ัก 4 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น 

 คา่รถรับสง่,อาหาร,คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

 หัวหนา้ทวัร ์และหรอืไกดข์องบรษัิททวัร ์Land Operater ทีเ่กาหล ีผูช้ านาญเสน้ทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

 เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 น ้าหนักสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 2 ใบ ใบละ 23 กโิลกรัมรวมเป็น 46 กโิลกรัม / ทา่น 

คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตวัข ึน้เครือ่งไดท้า่นละ

1 ช ิน้น ้าหนักตอ้งไม่เกนิ7กโิลกรัมถา้น ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดไวจ้ะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้่ายสว่นทีเ่กนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่กรุป๊ เขา้ประเทศจนี 4 วันท าการ (1,000 บาท) 
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**เป็นวซีา่กรุ๊ปตอ้งไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปหากยกเลกิเดนิทางวซีา่จะถกูยกเลกิทนัทไีม่สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทาง 

ครัง้อืน่ๆไดแ้ละกรณียกเลกิเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณีกรณีเกบ็คา่วซีา่จนีทา่นละ 1,000 บาท 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่กรุป๊จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. สง่ส าเนาพาสปอรต์ กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนั (หนา้พาสปอรต์ตอ้งชดัเจนไมเ่บลอ) ตามรปูแบบ ตย. 

ดา้นลา่ง 

วซีา่กรุป๊ – ทางบรษัิทจะสง่ชือ่เขา้ทางสถานทตูจนีเพือ่ขอรับการตรวจลงตรา ณ ชอ่งทางอนุญาตของดา่นตรวจคนเขา้

เมอืง ซึง่สามารถเขา้ไปพ านักเพือ่การทอ่งเทีย่วเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 15 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. กรอกขอ้มลูทา้ยโปรแกรมใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิเทา่น ัน้  

**หมายเหต*ุ*  

เอกสารตอ้งไดก้อ่นลว่งหนา้ 10 วัน ไม่เสยีคา่วซีา่ หากไดเ้อกสารหลงั 10 วัน กอ่นเดนิทางเสยีคา่วซีา่เพิม่ 500 บาท 

กรณีทีล่กูคา้มวีซีา่จนีอยูแ่ลว้ หรอื ยืน่เอง หักคนื 1,000 บาท 

 

 กรณีตอ้งการยืน่เป็นวซีา่เดีย่วส าหรับคนไทยเก็บคา่วซีา่ 1,500 บาท  

 ส าหรับตา่งชาตเิกบ็เพิม่ 1,600 บาท  //ยกเวน้พาสอเมรกิา เก็บ 5,060 บาท 

**ดงันัน้กรณีลกูคา้มวีซีา่แลว้กรุณาแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด  

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ 40 หยวน/ทา่น/ทรปิ (เซีย่งไฮ)้ 

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ 20,000 วอน ตอ่ทา่น (เกาหล)ี 

 วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ี ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเทศ

สาธารณรฐัเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,580 บาท ส าหรบัผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้ง

ท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
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เง ือ่นไขเพิม่เตมิ   

-  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่   บรษัิทระบ ุ

   ในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ 

-  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้      

-  เทีย่วบนิราคา และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

-  ราคานี้ไมร่วมภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% และคา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ, คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

-  เมือ่ตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ   

   ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

ขอ้แนะน าในการทอ่งเทีย่วการเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ 

นักทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่่านเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1.หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บัตรพนักงาน นามบัตร  

             จดหมายการท างานภาษาอังกฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ  

2.หลกัฐานการเงนิ ในระหว่างการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ  300  

              เหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไม่มบีตัรเครดติคารด์) หากมบีัตร 

              เครดติตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตวัไป 

              ดว้ยหรอืหลกัฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบว่าทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยังอยู่ในระหวา่งการศกึษาหรอืบัตรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่    

              บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม่ ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหม่หรอืน าตดิตวัไปดว้ย   

5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไม่ควรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. สว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

การยกเลกิ 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันข ึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันข ึน้ไป เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

6. ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้

ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์าก

โรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที่

ไม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมัดจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท  และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการ

ผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
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5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรบัสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทน

ให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิก์ารจัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ และทางบรษิทั

จะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่น ประเทศเกาหลใีต ้เรยีกเก็บเป็นจ านวนเงนิ 100 USD, ประเทศจนี 300 

หยวน ตอ่ทา่นตอ่วนั 

11.ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทุกคร ัง้ มิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

เอกสารในการท าวซีา่เดีย่วจนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5x 2 น ิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จาก

คอมพวิเตอร ์ 
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4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่

เอกสารยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา อายตุ า่กว่า 18 ปีบรบิรูณ ์ตอ้งแนบส าเนาสตูบิัตรของเดก็ 

และในกรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจบุัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณี

ฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลู

เท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปีญัหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อยา่งนอ้ย 

5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิ

หรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

    -หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

    -กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง    

     เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  100  บาท 

    - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6  เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

   อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5x2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

        5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซี่าให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

 ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน สวสิเซอ

แลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดย 

ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
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ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนัข ึน้

ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพ ิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) 

NAME.........................................................................SURNAME............................................................ 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

.................รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื........................................ 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

...................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น......................... 

 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)…………………………………………………….. 

ต าแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพห์ญ่) 

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

..................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร..............................................  

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่

..............................เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME...................................................................... 

RELATION........................................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME...................................................................... 

RELATION........................................................ 

 

หมายเหต ุ

**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

**  แผนกกงสลุ สถานทตูจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970, 0-2245-7033  

 


