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วนัแรกของกำรเดินทำง สนำมบินสวุรรณภมิู 

23:00 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูเคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน เคำนเตอร ์D ชัน้ 4 ทำงเขำ้ประต ู2 อำคำรผ ูโ้ดยสำรขำ

ออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินไทย โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ    คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ในการ

ตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และที่นัง่ก่อนออกเดนิทาง 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง สนำมบินสวุรรณภมิู – เซี่ยงไฮ ้– หอไข่มกุ – หำดไว่ทำน – วดัหลงหวั 

                                      ท่ำเรอืเซ่ียงไฮ ้- เช็คอินทเ์รอืส ำรำญ Norwegian Joy 

01:10 น. น ำท่ำนเดินทำงส ู ่เมืองเซ่ียงไฮ ้โดยเท่ียวบินท่ี TG662 

06:25 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนผ ู่ตง มหำนครเซ่ียงไฮ้ “ นครปารีสแห่งตะวันออก” เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขตการปกครองระดบัเขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร ซ่ึงมสีถานะเทียบเท่ากับ

มณฑล  มที่าเรือที่มจี านวนเรือคบัคัง่ที่สดุในโลกตามมาดว้ยสิงคโปร ์ และร็อตเตอรด์มัเซ่ียงไฮใ้นอดีตเป็นแค่หมู่บา้น

ชาวประมง  แตใ่นปัจจบุนัเซ่ียงไฮก้ลายเป็นเมอืงที่มคีนอาศัยอยู่อย่างหนาแนน่มากที่สดุในจีน 

 

เชำ้ น าท่านชม พรอ้มถ่ายรปูคู่กับ หอไข่มกุ สรา้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1994 เป็นหอส่งสัญญาณวิทยโุทรทัศน ์มีความสงู   

468 เมตร เป็นหอสง่สญัญาณโทรทศันท์ี่สงูที่สดุในเอเชีย ที่สดุ

ในเอเชยี และสงูเป็นอนัดบั 3 ของโลก รองจาก หอส่งสญัญาณ

โทรทัศน ์CN Tower ในเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา และ 

Ostankino Tower ในเมืองมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย ซ่ึงนบัว่าเป็น

ตึกที่สงูเป็นอันดบัสองของเซียงไฮ ้รองจากตึก Jinmao Tower 

ปัจจบุนั หอไขม่กุ เซ่ียงไฮ ้แห่งนี้ นบัไดว้่าเป็นสญัลกัษณอ์ันโดด

เดน่ของเมอืงเซ่ียงไฮ ้ยงัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่ีไดร้ับความนิยม

มากที่สดุแห่งหนึง่ของ เมอืงเซ่ียงไฮอ้ีกดว้ย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หำดไว่ทำน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตก

ของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถ้ึง 4 กิโลเมตร 

เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ไดช้ือ่ว่า “พิพิธภณัฑส์ิง่ก่อสรา้งหมืน่ปี

แห่งชาตจิีน” ถือเป็นสญัลกัษณท์ี่โดดเดน่ของนครเซ่ียงไฮ ้



 

  
 

 

 

 น าท่านเขา้ชม วดัหลงหวั วดัเก่าแก่ที่สดุวดัหนึง่ ซ่ึงสรา้งขึน้ในสมยัสามกก๊ หรือประมาณ 1,000 ปีก่อน โดยซนุกวน  

ไดส้รา้งวดันีข้ึน้เพื่อท าบญุ ภายในวดัมเีจา้แมก่วนอิมพนัมอืพนัตา ประดษิฐานในกราบสกัการะ 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย ไดเ้วลาอนัสมควนน าทกุท่าน สู ่ท่าเรือเซ่ียงไฮ ้เพื่อท าการเช็คอินทข์ึน้เรือส าราญ NORWEGIAN JOY ท่านสามารถ

เช็คอินทไ์ดต้ั้งแต่เวลา 14.00-15.30 น. (ผูโ้ดยสารทกุท่านจ าเป็นตอ้งร่วมชมการสาธิตการใชอ้ปุกรณ์ความ

ปลอดภยัตา่ง ๆ ในกรณีฉกุเฉิน) 

16:00 น. เรอืออกเดินทำงจำกท่ำเรอืเรอืเซ่ียงไฮ ้ ม ุ่งหนำ้ส ูน่่ำนน ้ำสำกล   

บริการอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคารบนเรือ   จากนัน้อิสระเพลดิเพลนิกบักิจกรรมตา่งๆบนเรือ อาทิ ชมการแสดงสดุ 

 อลงัการ หรือ นัง่ฟังเพลงจิบเคร่ืองดื่มเย็นๆ หรือ สนกุสนานกับการเตน้ร า พรอ้มทั้งเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี

ตา่งๆ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง น่ำนน ้ำสำกล อิสระพกัผอ่น  

                                      หรอืเลือกท ำกิจกรรมต่ำงๆ  บนเรอืส ำรำญ Norwegian Star 

เชำ้ อรณุสวสัด์ิยำมเชำ้ เดินรบัอำกำศอนัสดช่ืนแสนบรสิทุธ์ิท่ีบรเิวณดำดฟ้ำ หรอืเดิน ว่ิงออกก ำลงักำยรอบ

เรอื  จำกนัน้เลือกรบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

ใหท้กุท่าน ไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัย และ เลือกท ากิจกรรมต่าง 

ๆ พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่าจะเป็น  การ

แขง่ขนั กีฬา การเตน้แอโรบิค และ อื่น ๆ อีกมากมายที่เราขอ

แนะน าใหไ้ม่ควรพลาด คือ โรงละครขนาดใหญ่ กับ โชว ์ที่สดุ

แสน จะตื่นตา ตื่นใจ ส าหรับท่านที่ตอ้งการ หนีความวุ่นวาย 

จะเลือกเดินรับลมทะเล ในส่วนของพื้นที่ วิ่งจ๊อกกิ้ง ก็ยังได ้ดี

แค่ไหน ถา้เย็นวันนัน้ ไดเ้ห็นพระอาทิตยก์ าลังตกลงทะเล ส่วน

ในยามค ่าคืน ส าหรับนักท่องราตรี ก็มีผับ และ เลาจน ์ใหไ้ด้

ขยับตัวไปตามเสียงเพลง(ดรูายละเอียดไดจ้าก Free Style 

Daily) 



 

  
 

 

 
ส่งทกุท่านเขา้นอน ฝันดี ราตรีสวัส หรือ ท่านไหน ยังไม่จใุจกับบรรยากาศ เราขอเชิญใหค้ณุมาลองมองทอ้งฟ้าใน

ยามค า่คืน ที่แสงดาว พรอ้มหยอกเยา้ และ ทกัทายคณุ ก่อนสง่คณุเขา้หอ้งพกั ในแบบที่คณุเลอืก ใหท้กุท่าน พกัผ่อน 

ตามอธัยาศัย หรือ จะ เดนิรับลม ชมทอ้งฟ้า สมัผสั ดวงดาวที่ รายลอ้มบนดาดฟ้าเรือ 

บรกิำรอำหำรเชำ้ กลำงวนั เย็น และม้ือดึก ณ หอ้งอำหำรบนเรอืท่ีท่ำนสำมำรถเลอืกไดถึ้ง 3 หอ้ง 3 สไตล ์

 

 

 

 

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง เมืองฮิโรชิมำ ประเทศญ่ีปุ่ น 

                                      หรอือิสระพกัผอ่น เลือกท ำกิจกรรมต่ำงๆ  บนเรอืส ำรำญ Norwegian Star 

เชำ้ อรณุสวสัด์ิยำมเชำ้ เดินรบัอำกำศอนัสดช่ืนแสนบรสิทุธ์ิท่ีบรเิวณดำดฟ้ำ หรอืเดิน ว่ิงออกก ำลงักำยรอบ

เรอื 

 จำกนัน้เลือกรบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

08:00 น. เรือส าราญ NORWEGIAN JOY เขา้เทียบท่าเมืองฮิโรชิมา ประเทศญ่ีปุ่น 

*** อิสระใหท้่านเลอืกซ้ือทวัรเ์สริมบนฝัง่  ที่ทางเรือมบีริการค่ะ*** นครฮิโร

ชมิา คือเมอืงเอกของจังหวัดฮิโระชิมะ และยังเป็นเมืองใหญ่ที่สดุในภมูิภาคชู

โงะกทุางตะวันตกของเกาะฮนช ู นครฮิโรชิมาเป็นเมืองขึ้นชื่อระดับโลกใน

ฐานะที่ เ ป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมรดกโลก 2 แห่งด้วยกัน เต็มไปด้วย

สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์มากมาย อิสระให้ท่านพักผ่อนใน

หอ้งพักเคบินส่วนตัว หรือ เพลิดเพลินไปกับบริการต่าง ๆ ที่เรือส าราญ 

NORWEGIAN JOY  คัดสรรไวใ้หเ้ลือก หรือ เลือกที่จะไปแวะเยือน เยี่ยมชม

เมอืงฮิโรชมิาดว้ยตนเอง 

***ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือทวัรล์งท่องเท่ียวท่ีเมืองนครฮิโรชิมำ ไดจ้ำกเคำนเ์ตอรท์วัรบ์นเรอื*** หรอื อิสระลง

ท่องเท่ียวสมัผสัวฒันธรรมของชำวฮิโรชิมำ ดว้ยตวัท่ำนเองตำมอธัยำศยั 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

บ่าย อิสระพกัผอ่น หรือท่องเที่ยวท่ีเมอืงฮิโรชมิา ตามอธัยาศัย หรือร่วมสนกุกบักิจกรรมตา่งๆบนเรือ 

 (ส าหรับท่านที่ลงเที่ยว กรณุากลบัมาขึน้เรือก่อนเวลา 14.00 น.) 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

14.30 น. เรือส าราญ NORWEGIAN JOY ออกจากท่าเมอืงฮิโรชมิา 

 



 

  
 

 

 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง น่ำนน ้ำสำกล อิสระพกัผอ่น  

                                      หรอืเลือกท ำกิจกรรมต่ำงๆ  บนเรอืส ำรำญ Norwegian Star 

เชำ้ อรณุสวสัด์ิยำมเชำ้ เดินรบัอำกำศอนัสดช่ืนแสน

บริสทุธ์ิท่ีบริเวณดำดฟ้ำ หรือเดิน ว่ิงออกก ำลงั

กำยรอบเรือ  จำกนัน้เลือกรบัประทำนอำหำรเชำ้ 

ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

ให้ทุกท่าน ได้พักผ่อนตามอัธยาศัย และ เลือกท า

กิจกรรมต่าง ๆ พรอ้มสิ่งอ านวยความสะดวกบนเรือ 

ไมว่่าจะเป็น การแขง่ขนั กีฬา การเตน้แอโรบิค และ อื่น 

ๆ อีกมากมายที่เราขอแนะน าใหไ้ม่ควรพลาด คือ โรง

ละครขนาดใหญ่ กบั โชว ์ที่สดุแสน จะตืน่ตา ตื่นใจ 

ส าหรับท่านที่ตอ้งการ หนีความวุ่นวาย จะเลือก

เดินรับลมทะเล ในส่วนของพื้นที่ วิ่งจ๊อกกิ้ง ก็ยัง

ได ้ดแีค่ไหน ถา้เย็นวนันัน้ ไดเ้ห็นพระอาทิตยก์ าลงั

ตกลงทะเล ส่วนในยามค ่าคืน ส าหรับนักท่อง

ราตรี ก็มีผับ และ เลาจน์ ให้ไดข้ยับตัวไปตาม

เสยีงเพลง(ดรูายละเอียดไดจ้าก Free Style Daily) 

สง่ทกุท่านเขา้นอน ฝันด ีราตรีสวสั หรือ ท่านไหน 

ยังไม่จใุจกับบรรยากาศ เราขอเชิญใหค้ณุมาลอง

มองทอ้งฟ้าในยามค า่คืน ที่แสงดาว พรอ้มหยอก

เยา้ และ ทกัทายคณุ ก่อนสง่คณุเขา้หอ้งพกั ในแบบที่คณุเลอืก ใหท้กุท่าน พักผ่อน ตามอัธยาศัย หรือ จะ เดินรับลม 

ชมทอ้งฟ้า สมัผสั ดวงดาวที่ รายลอ้มบนดาดฟ้าเรือ 

บรกิำรอำหำรเชำ้ กลำงวนั เย็น และม้ือดึก ณ หอ้งอำหำรบนเรอืท่ีท่ำนสำมำรถเลือกไดถึ้ง 3 หอ้ง 3 สไตล ์

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง ท่ำเรอืเซ่ียงไฮ ้– วดัพระหยกขำว – รำ้นบวัหิมะ – ตลำดเถำเป่ำเฉิง 

                                      สนำมบินผ ูต่ง – กรงุเทพฯ 

05.00 น. เรือส าราญ NORWEGIAN JOY เขา้เทียบท่าเรือเซ่ียงไฮ้

หลงัเสร็จจากพิธีตรวจหนงัสอืเดนิทาง ศลุกากร และรับ

กระเป๋า สมัภาระการเดนิทางแลว้น าท่านเดนิทางสู่

ภตัตาคารอาหารเชา้ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้แบบต่ิมซ ำ ณ ภตัตำคำร 

 น าท่านเขา้ชม วดัพระหยกขำว ตั้งอยู่บนถนนอานเห

ยี่ยนในเขตผู่ถอ เมืองเซ่ียงไฮ ้เป็นศนูยร์วมจิตใจของชาว

พทุธในเซ่ียงไฮแ้ละเป็นวดัท่ีนกัท่องเที่ยวเขา้นมสัการเป็นจ านวนมากที่สดุของเซ่ียงไฮ ้



 

  
 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ รำ้นนวดเทำ้ เพื่อสขุภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยลา้ กับยานวดขนานพิเศษสตูรเดียวไม่ซ ้าใคร 

พรอ้มชมครีมเป่าซู่หลิง หรือที่ร ูจ้ักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคณุเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ผพุอง และแมลง

กดัตอ่ย เป็นยาสามญั ประจ าบา้น 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 บ่าย น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ตลำดเถำเป่ำ หรือ ตลำดเถำเป่ำ

เฉิง เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้กอ๊ปป้ีแห่งใหมข่องเมืองเซ่ียง

ไฮ ้ขายสินคา้อาทิเช่น กระเป๋า เสื้อผา้ รองเทา้ ไมก้อลฟ์ 

นาฬิกา และสินคา้อื่นๆ ของจีน เชิญชอ้ปป้ิงจใุห้ใจกับ 

ตลาดเถาเป่า หรือ ตลาดเถาเป่าเฉิง มีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือ

มากมายหลากหลายยี่หอ้ ในราคาย่อมเยาว ์

ไดเ้วลำนดัหมำยน ำทกุท่ำนเดินทำงส ู ่สนำมบินผ ู่ตง 

17.20 น. เหิรฟ้ากลบักรงุเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG665 

21.15 น. เดนิทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพฯ    

***************************************************************************************************************************** **************************** 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลง หรอืยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ 

โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 20 ท่ำนขึ้นไป 

 

 

 

 

 

ส ำหรบัผ ูใ้หญ่ 

สว่นท่ีตอ้งช ำระเงินเพ่ิม 

ค่ำทิปส ำหรบัพนกังำนบนเรอื 

64  USD / PAX 

ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ / ไกคท์อ้งถ่ิน / หวัหนำ้ทวัร ์

100 RMB / PAX 

ส ำหรบัเด็กอำย ุ6 เดือน - 12 ปี 

สว่นท่ีตอ้งช ำระเงินเพ่ิม 

ค่ำทิปส ำหรบัพนกังำนบนเรอื 

32  USD / PAX 

ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ / ไกคท์อ้งถ่ิน / หวัหนำ้ทวัร ์

100 RMB / PAX 



 

  
 

 

 

 

 

อตัรำน้ีรวม:  

1. ค่าตัว๋ เคร่ืองบินขาไป  เสน้ทาง กรงุเทพฯ-เซ่ียงไฮ-้กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย และตอ้งเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 

2. ค่าภาษีสนามบินและ ค่าภาษีน า้มนั ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ ในการเรียกเก็บจากท่านตามเป็นจริง 

3. ค่าหอ้งพกับนเรือส าราญตามแบบ ท่ีท่านไดท้ าการจอง และ ค่าอาหารหอ้งอาหารปกต ิและกิจกรรมบนเรือส าราญที่เป็นแบบ

ไมต่อ้งช าระเงนิเพิ่ม สว่นของค่าภาษที่าเรือไดร้วมอยู่ในค่าบริการทวัรแ์ลว้ 

4. ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่ง ๆ ตามระบไุวใ้นรายการ (ไมส่ามารถคืนเป็นเงนิได ้เนือ่งจากทาง บริษทัฯ ตอ้งจองและ ซ้ือตัว๋ลว่งหนา้) 

5. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบไุวใ้นรายการ ตามกฎหมายไมอ่นญุาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั  

6. ค่าบริการน าทวัรโ์ดยหัวหนา้ทวัรผ์ูม้ปีระสบการณน์ าเทียว คอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัรำน้ีไม่รวม :  

1. ค่ำทิปพนกังำนบนเรอื 64 USD/ท่ำน  

2. ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ,ค่ำทิปไกดแ์ละหวัหนำ้ทวัร ์ท่ำนละ 100 RMB /วนั/คน 

3. ค่าด าเนนิการท าหนงัสอืเดนิทางหรือค่าธรรมเนยีมในการยื่นใบอนญุาตเขา้-ออกเมอืงส าหรับคนตา่งดา้ว 

4. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดืม่ และ อาหารนอกเหนอืจากที่ระบไุวใ้นเงือ่นไขการเดนิทาง 

5. ค่าภาษมีลูค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีตอ้งการ) 

6. ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่ขอวีซำ่เขำ้ประเทศจีน แบบ DOUBLE หำกใหท้ำงบรษิทัยื่นวีซ่ำให ้มีค่ำวีซ่ำดงัน้ี คนไทยค่ำ

ยื่นวีซ่ำแบบ DOUBLE ท่ำนละ 3,000 บำท 

NORWEGIAN JOY 

4 วนั 3 คืน BY TG 

หอ้งพกัแบบ MINI-SUITE 

รำคำต่อท่ำน 

รำคำผ ูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 49,900 

รำคำส ำหรบัพกัเด่ียวช ำระเงินเพ่ิม 18,000 

รำคำส ำหรบัผ ูใ้หญ่ 

ท่ำนท่ี 3 – 4 ของหอ้งพกั 44,900 
รำคำส ำหรบัเด็ก 

อำย ุ6 เดือน -12 ปี ท่ำนท่ี 3 - 4 34,900 



 

  
 

 

 
 

รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมผีูเ้ดนิทางต า่กว่า 20 คน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตอุันเนื่องมาจากการล่าชา้ของ

สายการบิน,การนดัหยดุงาน,ภยัธรรมชาติ,การก่อวินาศภยั,การก่อจลาจล,อบุตัเิหต ุฯลฯ โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิอาทิ สนึามิ,แผ่นดินไหว,ภเูขาไฟ,ระเบิด,อทุกภยั

วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนอืจากการควบคมุของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ตามจริงเท่านัน้ เช่น ค่าตัว๋

เคร่ืองบินค่าวางมดัจ าหอ้งพกั 

กำรช ำระเงิน  

 ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงนิค่ามดัจ าทัวร์เป็นจ านวน 10,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการท าจองส ารองที่นัง่

แลว้ 2 วนัท าการ ส าหรับการจองทวัรส์ว่นที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันท าการ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ จะขอ

สงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

 

กำรยกเลิก 

• หากมกีารยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันท างาน มิฉะนัน้บริษทัฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิ

ทัง้หมด 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลกิหลงัออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

เหตกุารณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มน าเขา้

ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมือง

พิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรือบางสว่น 

• บริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้ับชาวต่างชาติ หรือ คน

ตา่งดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

• ส าหรับผูม้ีครรภท์ี่อายคุรรภไ์ม่เกิน 24 สปัดาห ์ ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ พรอ้มใบรับรองจากแพทย ์( ภาษาอังกฤษ )ก่อนการ

เดนิทาง 

• บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง  ของไทยไม่อนญุาตให้

เดนิทางออกหรือกอง ตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมอืง 

• บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตสุดุวิสัยท่ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถ

ควบคมุได ้เชน่ การนดัหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลกิของเที่ยวบิน  

• บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

เอกสำรท่ีใชใ้นกำรยืน่วีซ่ำจีน 

1. พาสปอรต์ตวัจริงอายเุกิน 6เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง 



 

  
 

 

 
2. รปูถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (ขนาดอย่างนอ้ย 33 x 48 มม.) พื้นหลงัขาว 2 รปู ถ่ายหนา้ตรง เปิดห ูเห็นคิ้ว ไม่ยิ้ม ไม่สวมแว่นกรอบ

หนา ไมส่วมเคร่ืองประดบั ไมส่วมเสือ้สขีาว ไมร่ับรปูชดุครยุและชดุขา้ราชการ 

3. กรอกขอ้มลูแบบฟอรม์การขอวีซ่าจีน Chinese Visa Application Form(Form V.2013) หรือ ท่านสามารถกรอกขอ้มลูในใบขอขอ้มลู

ของบริษทั 

ตวัอยำ่งรปูถ่ำยท่ีถกูตอ้ง 

 

 

  

 

 

 

 

ส ำหรบัเด็กท่ีอำยตุ ่ำกว่ำ18ปี ขอเอกสำรเพ่ิมเติมดงัน้ี  

+ ส าเนาสตูบิตัร (ทางสถานฑตูอาจขอใหแ้สดงสตูบิตัรตวัจริง) 

+ ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาพาสปอรต์ ของบิดาและมารดา 

+ หากบิดา/มารดาเคยมกีารเปลีย่นชือ่-สกลุ(ชือ่ไมต่รงกบัในสตูบิตัรเด็ก) ตอ้งมสี าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ 

+ หากไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดา หรือมารดาตอ้งมีหนังสือยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ ออกโดยส านกังานเขต /หรือเขียนจม.

ยินยอมดว้ยตนเองเป็นภาษาองักฤษ 

 

ส ำหรบัสำวประเภท 2 ขอเอกสำรเพ่ิมเติมดงัน้ี 

+ ใบรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มลายเซ็นตผ์ูม้อี านาจและตราประทบั หรือ ใบรับรองจากสถานศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ 

พรอ้มลายเซ็นตแ์ละตราประทบั 

+ จดหมายรับรองตนเอง เป็นภาษาองักฤษ เนือ้ความระบวุ่าไปท่องเที่ยวเท่านัน้ มไิดไ้ปท าการแสดงหรือโชวต์า่งๆ 

+ สมดุเงนิฝากตวัจริง และถ่ายเอกสารยอ้นหลงั 6 เดอืน 

+ ผูย้ื่นขอวีซ่าตอ้งมาโชวต์วั* ในวนัที่ท าการขอวีซ่าดว้ย  

หมำยเหต ุเฉพำะอำชีพต่อไปน้ี : ขำ้รำชกำรทกุหน่วย , อำชีพช่ำงถ่ำยภำพ, นกัข่ำว, ดำรำ 

ขอเอกสำร ใบรบัรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษเพ่ิมเติม พรอ้มลำยเซ็นต ์และตรำประทบั ผ ูมี้อ ำนำจ 



 

  
 

 

 

ขอ้มลูท่ีใชป้ระกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน 

*** กรณุำระบรุำยละเอียดขอ้มลูทัง้หมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนข์องตวัท่ำนเอง *** 

ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์) 

( MISS./MRS./MR. ) NAME ......................................................................................... SURNAME ............................................................................ 

การศึกษา (.....) ปริญญาโท/ปริญญาเอก (.....) ปริญญาตรี (.....)อื่นๆ โปรดระบ.ุ.............................................................................................. 

อาชพี (.....)นกัธรุกิจ (.....)พนกังานบริษทั  (.....)เกษตรกร (.....)นกัเรียน/นกัศึกษา (.....)ขา้ราชการ (.....)ว่างงาน (.....) เกษยีณ  

(.....)อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ....................... 

ชือ่สถานที่ท างาน-ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน (ภาษาองักฤษ) .............................................................................................................................................. 

อยู่ในธรุกิจ.....................................................................  ที่อยู่............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................ รหัสไปรษณีย ์............................... เบอรโ์ทร........................................ 

กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษากรณุาระบสุถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ)...................................................................................................... 

ที่อยู่........................................................................................................................................................................................................................................ 

......................................................................รหัสไปรษณีย ์.................................................. เบอรโ์ทร .....................................................………....………. 
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