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NT200
ทวัรเ์ซยีงไฮ ้ฮารบ์นิ เทศกาลหมิะ เกาะพระอาทติย ์6 วัน 5 คนื (MU)
ทัวรเ์ซยีงไฮ ้จนี ฮารบ์นิ , 6 วัน 5 คนื ,

LONGDA SHIDAI HOTEL  , PATTAYA HOLIDAY INN HOTEL

เซยีงไฮ ้ฮารบ์นิ เทศกาลหมิะ เกาะพระอาทติย์
เซยีงไฮ ้- วัดพระหยก - ขนึหอไข่มกุ - พพิธิภัณฑห์ุน่ขผีงึ - หาดวา่ยทาน - รา้นบัวหมิะ- ถนนนานกงิ - กายกรรม ERA
ฮารบ์นิ - แมน่ ้าํซงฮวั - อนุสาวรยีฝั์งหง - สวนสตาลนิ - ถนนจงยาง - เทศกาลแกะสลักน ้าํแข็งปิงเสวยีตา้ซอืเจยี

เกาะพระอาทติย ์(ไทห่ยางต่าว) - สวนเสอืไซบเีรยี - ชมดา้นนอกโบสถเ์ซ็นตโ์ซเฟีย
พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 5 วัน 4 คนื โดยสายการบนิ CHINA EASTERN (MU)

พเิศษ  มชีา่งภาพ+ไมเ่ขา้รา้นรฐับาล+รวมทปิไกดแ์ละคนขบั

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัแรก ::
กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ - เซยีงไฮ ้- ถนนซนิเทยีนตี

07.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหวา่งประเทศ) ชนั 4 ประต ู10 เคานเ์ตอร ์W09-W12 สายการบนิ
CHINA EASTERN AIRLINES (MU/FM) พบเจา้หนา้ทรีอตอ้นรับและอํานวยความสะดวกใหก้ับทา่น

09.25 น.
ออกเดนิทางสู ่มหานครเซยีงไฮ ้โดยสายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINES (MU/FM) เทยีวบนิท ีMU9842/FM842

14.40 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานผูต่ง มหานครเซยีงไฮ้

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนันเดนิทางไปยัง ถนนซนิเทยีนต ีตังอยู่ฝังเมอืงเกา่ เป็นถนนทมีคีวามคลาสสกิ มตีกึและอาคารเกา่แก่
รา้นคา้ตา่ง  ๆตกแตง่คลา้ยในยุโรป มากมายไม่วา่จะเป็น รา้นอาหาร รา้นกาแฟ .... ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเลอืกหาของฝากของทรีะลกึเก๋ๆ  ไดจ้ากทนีี



ทพีกั
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่

วนัทสีอง ::
หาดวา่ยทาน - ถนนนานกงิ - รถไฟเลเซอร ์- ตลาดเถาเป่า

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม
นําทา่นสูบ่รเิวณ หาดวา่ยทาน ตังอยู่บนฝังตะวันตกของแม่น ้าํหวงผูม่คีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ 4 กโิลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมทไีดช้อืวา่
“พพิธิภณัฑส์งิกอ่สรา้งหมนืปีแหง่ชาตจินี” ถอืเป็นสญัลักษณ์ทโีดดเดน่ของนครเซยีงไฮ ้
อกีทังถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทสํีาคัญ แหง่หนงึของเซยีงไฮ ้
ตลอดแนวยาวของไวทั่นเป็นแหลง่รวมศลิปะสถาปัตยกรรมทหีลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ บารอค
รวมทังการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทตัีงของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศลุกากร โรงแรม
และสํานักงานใหญ่ของธนาคารตา่งชาต ิเป็นตน้

นําทา่นชอ้ปปิงย่าน ถนนนานกงิ มคีวามยาวถงึ 5 กม. และยังเป็นแหลง่ศนูยก์ลางสําหรับการชอ้ปปิงทคีกึคักมากทสีดุของนครเชยีงไอ ้
รวมทังหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ชอืดังกวา่ 10 หา้ง รา้นคา้ตา่ง  ๆรา้นอาหารและศนูยก์ลางความบันเทงิมากมาย
ทจีะสรา้งสสีนัและความบันเทงิใหก้ับผูท้มีาจับจา่ยบนถนนนานกงิ ถนนทมีชีอืเสยีงและคกึครืนทสีดุของนครเซยีงไฮ ้

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลมิรสอาหารพเิศษ ... ไกแ่ดง

บา่ย
นําทา่นนัง รถไฟลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์(The Bund Sightseeing Tunnel) อุโมงคล์อดแม่น ้าํสายแรกในประเทศจนี
ซงึนักทอ่งเทยีวสามารถเดนิทางโดยรถรางได ้เพอืขา้มไปยังฝังตรงขา้มใชเ้วลาประมาณ 5 นาท ีภายในอุโมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอรเ์ป็นรูปตา่งๆ
ความตนืตาตนืใจใหก้ับผูนั้งรถไฟ อุโมงคเ์ลเซอรแ์หง่นีมคีวามลกึลงไปจากพนืแม่น ้าํ 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร สรา้งเสร็จ เมอืปี ค.ศ. 2000

นําทา่นไปชอ้ปปิงท ีตลาดเถาเป่า

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่

วนัทสีาม ::
เฉงิหวงัเมยีว - บนิภายใน - ฮารบ์นิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

08.30 น.
เดนิทางไป เฉงิหวงัเมยีว เดมิเป็นทตัีงของวัดเฉงิหวังเมยีว อาคารบา้นเรือนบรเิวณนีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศห์มงิและชงิ
แตทํ่าเป็นรา้นขายของมทัีงของพนืเมอืงโบราณ เชน่ ตราประทับ รูปภาพวาด ลายมอืพูก่ัน เครืองน ้าํชา ของทรีะลกึ
และสนิคา้สมัยใหม่อย่างรองเทา้กฬีา กระเป๋า อกีทังยังมรีา้นขายขนมและอาหารพนืเมอืงอกีมากมาย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลมิรสอาหารพเิศษ ... เสยีวหลงเปา

บา่ย
เดนิทางไป ทา่อากาศยานผูต่ง
ออกเดนิทางสู ่ฮารบ์นิ โดยสายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINES (MU) เทยีวบนิท ีMU5611 เวลา 14.20 น.

17.10 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน เมอืงฮารบ์นิ

เย็น
รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร



ทพีกั
LONGDA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่

วนัทสี ี::
เกาะพระอาทติย ์(ไทห่ยางตา่ว) - สวนเสอืไซบเีรยี – เทศกาลแกะสลกัน้าํแข็ง (ปิงเสวยีตา้ซอืเจยี)

เชา้
เชา้รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

08.30 น.
นําทา่นเขา้สู ่เกาะพระอาทติย ์(ไทห่ยางตา่ว) ชมความงามของเมอืงชนบททเีงยีบสงบและมมีนตเ์สน่ห ์นับเป็นสถานทอีาบแดดทวีเิศษสดุ
นอกจากนันยังมเีรือ, จักรยาน และรถมา้ลากสไตลย์ุโรปไวบ้รกิารใหเ้ชา่อกีดว้ย (ราคาทัวรไ์ม่รวมคา่เชา่อุปกรณ์ตา่งๆ)
ชมการแกะสลักน ้าํแข็งกําแพงเมอืงจนี สวนหมิะ และอกีหลากหลายแหลง่ทอ่งเทยีวทสํีาคัญของจนี
เกาะพระอาทติย ์เกาะขนาดใหญ่ซงึตังอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าํซงฮัวเจยีง มพีนืท ี88 ตารางกโิลเมตร
เดมิเป็นสถานทพัีกฟืนของกรรมกรใชแ้รงงานเมอืงฮารบ์นิ สถานทสีวยงามร่มรืน สว่นในชว่งฤดหูนาวเมอืเกาะแหง่นีถูกปกคลมุดว้ยหมิะ
ก็จะกลายเป็นสถานหย่อนใจในอุดมคต ิทเีหมาะอย่างยงิกับกจิกรรมหลากหลายชนดิบนลานน ้าํแข็ง อาทเิชน่ สเก็ตน ้าํแข็ง, เลอืนหมิะ,
และชมนทิรรศการและศลิปกรรมแกะสลักหมิะประจําปีของฮารบ์นิ เกาะสรุยัินถอืเป็นสถานทจัีดแสดงการแกะสลักหมิะน ้าํแข็ง
ทใีหญ่ทสีดุของประเทศจนีทโีดง่ดังไปทัวโลก ซงึปัจจบัุนนีทา่นสามารถชมการแสดงการแกะสลักหมิะน ้าํแข็งในอาคารของเกาะสรุยัินนีได ้

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเทยีวชม นทิรรศการและศลิปกรรมการแกะสลกัน้าํแข็งประจําปีของฮารบ์นิ “ปิงเสวยีตา้ซอืเจยี”
ปิงเสวยีตา้ซอืเจยี เรมิจัดขนึครังแรกในเดอืนธันวาคม ปี ค.ศ.1999 ในปีนีจัดขนึเป็นครังท ี16 ภายในมจัีดแสดงการแกะสลักน ้าํแข็ง
โดยมกีารนําน ้าํแข็งจากแม่น ้าํซงฮัวเจยีงมาแกะสลักเป็นรูปตา่ง  ๆทา่นจะไดช้มความงดงามของโคมไฟน ้าํแข็งยามค่าํคนื
ใชพ้นืในการจัดแสดงประมาณ 600,000 ตารางเมตร ซงึแตล่ะปีจะมกีารกําหนดหัวขอ้ในการแกะสลักน ้าํแข็งทแีตกตา่งกันไป

เย็น
รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร

พกัที
LONGDA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่

วนัทหีา้ ::
ชมดา้นนอกโบสถเ์ซ็นตโ์ซเฟีย - แมน่้าํซงฮวั - อนุสาวรยีฝ์งัหง - สวนสตาลนิ - ถนนจงยาง - บนิภายใน - เซยีงไฮ้

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

จากนันนําทา่นชม โบสถเ์ซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากดา้นนอก) 
โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย เป็น 1 ในโบสถค์รสิต ์17 แหง่ซงึแสดงถงึวัฒนธรรมรัสเซยีทไีดเ้ขา้มามอีทิธพลในฮารบ์นิ
โบสถโ์ซเฟียเป็นโบสถน์กิายออรโ์ธด็อกซท์สีรา้งขนึในปี ค.ศ. 1907 เป็นโบสถอ์อรโ์ธด็อกซ ์ทใีหญ่ทสีดุในภาคพนืเอเซยีตะวันออก
ซงึแสดงถงึวัฒนธรรมรัสเซยีทไีดเ้ขา้มามอีทิธพิลในฮารบ์นิ ภายหลังจากททีหารรัสเซยีตอ้งประสบความพา่ยแพใ้นสงครามรัสเซยี - ญปีุ่ น (ค.ศ.
1904 1905) โดยชาวรัสเซยีไดส้รา้งโบสถแ์หง่นีเป็นทพีงึพงิทางใจ และสรา้งขวัญกําลังใจแกก่องทหารรัสเซยีทเีขา้มาประจําอยู่ ณ ทนีี
ปัจจบัุนโบสถแ์หง่นียังถูกใชเ้ป็นพพิธิภัณฑท์เีก็บผลงานดา้นศลิปะ และเป็นสถานทจัีดแสดงนทิรรศการเกยีวกับประวัตศิาสตรข์องเมอืงอกีดว้ย

นําทา่นเดนิทางไป แมน่้าํซงฮวั นําทา่นชม อนุสาวรยีฝ์งัหง

อนุสาวรียฝั์งหง ตังอยู่ ณ บรเิวณชายฝังแม่น ้าํซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลกึถงึความพยายามของชาวเมอืงฮารบ์นิ
ทพียายามตอ่สูก้ับอุทกภัยครังใหญ่เมอืปี ค.ศ.1957 อนุสาวรียเ์ป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน สงู 13 เมตร
บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุม่กรรมกรชาวนาทหาร ขา้ราชการ และนักศกึษาทรี่วมใจร่วมแรงกัน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย



เดนิทางไป สวนสาธารณะสตาลนิ รมิฝังแม่น ้าํซงฮัว ทกุทา่นจะไดเ้ห็นววิหมิะธรรมชาตทิสีวยงาม และกจิกรรมการเลน่สกบีนแม่น ้าํซงฮวา
ทกีลายเป็นน ้าํแข็งทังสายน ้าํ ชมกจิกรรมบนน ้าํแข็งทแีสนสนุก เชน่ บันไดน ้าํแข็ง แคร่เลอืนหมิะ เป็นตน้ 
สวนสาธารณะสตาลนิ ถูกสรา้งขนึในปี ค.ศ.1953
ซงึมรีูปแบบทรัีบอทิธพิลจากศลิปกรรมของทวปียุโรปแตม่คีวามสมบรูณ์แบบกวา่และมเีอกลักษณ์ทหีา้วหาญ

จากนันนําทา่นชอ้ปปิงย่าน ถนนจงยาง เชญิทา่นอสิระชอ้ปปิงสนิคา้ของฝากและของทรีะลกึ ณ ย่านการคา้ของเมอืงฮารบ์นิ 
* อสิระอาหารเย็น

18.05 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงเซยีงไฮ ้โดยสายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINES (MU) เทยีวบนิท ีMU5612

21.00 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเมอืงเซยีงไฮ ้
นําทา่นเดนิทางสูท่พัีก

พกัที
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัทหีก ::
วดัพระหยกขาว - เซยีงไฮ ้- กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

จากนัน นําทา่นชม วดัพระหยกขาว 
วัดพระหยกขาว ตังอยู่ฝังตะวันตกของนครเซยีงไฮ ้ถูกสรา้งขนึในปี 1882 เป็นวัดทปีระดษิฐานพระพทุธรูปเกา่แก ่2 องค ์ซงึอัญเชญิมาจากพม่า
สลักจากหยกทังแทง่ องคพ์ระพทุธรูปปางนังมคีวามสงู 190 เซนตเิมตร และ หุม้ดว้ยเพชรพลอย หนิมโนรา และ มรกต
แสดงถงึการถอืศลีอดอาหารและตรัสรูแ้จง้พระพทุธเจา้ สว่นพระพทุธรูปปางไสยาสน ์มคีวามยาว 96 เซนตเิมตร
นอนเอยีงดา้นขวาและหนุนพระเศยีรดว้ยพระหัตถข์วา และ พระหัตถซ์า้ยวางบนขาดา้นซา้ย ลักษณะเชน่นีเรียกวา่ ปรนิพิพาน

14.15 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINES (MU/FM) เทยีวบนิท ีMU9855/FM855

17.50 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรุงเทพฯ)

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์ซยีงไฮ ้จนี ฮารบ์นิ
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี1 พฤศจกิายน 2560 เวลา 04:37 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์ซยีงไฮ ้จนี ฮารบ์นิ

หมายเหตุ

• บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัการเปลยีนแปลงของสายการบนิ สภาพทางการเมอืง ภยัทางธรรมชาต ิ
แตย่ังคงจะรกัษามาตรฐานการบรกิาร และยดึถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั (ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม
ทังนขีนึอยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาททไีมค่งท  ีและกรณทีสีายการบนิมกีารเรยีกเกบ็คา่น ้าํมนัเพมิเตมิจากราคาทกีาํหนดไว)้

ราคาดงักลา่วรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั (กรุป๊-ชันประหยัด) | กรงุเทพฯ-เซยีงไฮ-้ฮารบ์นิ // ฮารบ์นิ-เซยีงไฮ-้กรงุเทพฯ)

• คา่โรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (หอ้งละ 2-3 ท่าน)

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบุ

• คา่รถรบัสง่และระหวา่งการนําเทยีวตามรายการทรีะบุ

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทมีี

• คา่หวัหนา้ทัวรจ์ากกรงุเทพฯ ทคีอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ

• คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่เขา้ประเทศจนี (หนังสอืเดนิทางไทย ยนืแบบปกต ิ4 วันทําการ)

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางทสีายการบนิกาํหนด (23 กโิลกรมัตอ่ท่าน)

• เมนพูเิศษ :: เสยีวหลงเปา / ไกแ่ดง

• พเิศษ :: มชี่างภาพ + ไมเ่ขา้รา้นรฐับาล + รวมทปิไกดแ์ละคนขบั

• ของแถม :: หมวกแกป๊

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแต ่1 เดอืนขนึไป
และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 15 ปี และผูท้มีอีายสุงูกวา่ 70 ปี ขนึไป
คา่ชดเชยทังหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลอืเพยีงครงึหนงึของคา่ชดเชยทรีะบุไวใ้นกรรมธรรม ์ทังนยีอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทมีกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ
ทุกกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรอืจากหนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง

• การประกนัไมคุ่ม้ครองกรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตวั, การตดิเชอื, ไวรสั, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ, อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา,
โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสรุายาเสพตดิ,
บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ
การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม์

ราคาดงักลา่วไมร่วม

• คา่หนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด 30 กโิลกรบัตอ่ท่าน

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น เครอืงดมื คา่อาหาร คา่โทรศพัท  ์คา่ซกัรดี ฯลฯ

• คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% กรณตีอ้งการใบเสร็จ

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรจ์ากไทย ขนึอยูก่บัความเหมาะสมในเรอืงของการบรกิาร (ไมบ่ังคบั)

เอกสารประกอบการเดนิทาง



คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนังสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีททีางบรษัิทสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

• หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่และตราเขา้ - ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

• รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นวิ 2 ใบ มพีนืหลงัสฟ้ีา หรอืสขีาวเท่านัน อดัดว้ยกระดาษสโีกดกัและฟจูเิท่านัน และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิซ ์จากคอมพวิเตอร์
**รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน** ท่านทปีระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยนืวซีา่ กรณุาเตรยีมหนังสอืรบัรองตน้สงักดัจัดมาพรอ้มกบัการสง่หนังสอืเดนิทาง

• กรณหีนังสอืเดนิทางทนํีามาใหเ้ป็นเลม่ใหม ่(ตอ่จากเลม่เกา่) กรณุาแนบหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่มาดว้ย เนอืงจากสถานทูตตอ้งการดวูา่ ตงัแตปี่ 2010
จนถงึปีปัจจุบัน ผูเ้ดนิทางเคยเขา้ประเทศจนีมาแลว้หรอืไม่

• สาํเนาสมดุบัญชเีงนิฝาก ออมทรพัย ์หรอื ฝากประจํา หรอื เท่านัน (ปรบับัญชยีอดลา่สดุ ณ เดอืนทเีดนิทาง) ตงัแตห่นา้แรกทมีชีอืของผูเ้ดนิทาง
ถา่ยสาํเนาทุกหนา้ ทุกแผน่ (กรณุาอยา่ถา่ยขา้มหนา้) และตอ้งมยีอดเงนิ 20,000 บาท ขนึไป **ถา่ยสาํเนายอ้นหลงั 3 เดอืนขนึไป ** (บัญชกีระแสรายวัน
และเดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานฑูตจนี)

• สาํเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 15 ปี , นักเรยีน, นักศกึษา ตอ้งแนบสาํเนาสตูบิัตรของเดก็, หนังสอืรบัรองของผูท้อีอกคา่ใชจ้่ายในการท่องเทยีวให ้
โดยแสดงความสมัพนัธว์า่ เกยีวขอ้งกบัผูเ้ดนิทางอยา่งไร, สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูร้บัรองคา่ใชจ้่าย และ สาํเนาสมดุบัญชเีงนิฝาก
ออมทรพัย ์หรอื ฝากประจํา หรอื เท่านัน (ปรบับัญชยีอดลา่สดุ ณ เดอืนทเีดนิทาง) ตงัแตห่นา้แรกทมีชีอืของผู ้ทอีอกคา่ใชจ้่ายในการท่องเทยีวให ้
ถา่ยสาํเนาทุกหนา้ ทุกแผน่ (กรณุาอยา่ถา่ยขา้มหนา้) และตอ้งมยีอดเงนิทสีามารถรบัรองคา่ใชจ้่ายในการท่องเทยีวของผูท้จีะรบัรองให ้**ถา่ยสาํเนายอ้นหลงั 3
เดอืนขนึไป **

• กรณผีูเ้ดนิทางไมม่สีมดุบัญชเีงนิฝากธนาคาร ผูเ้ดนิทางตอ้งมผีูร้บัรองคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางให ้
โดยแนบหนังสอืรบัรองของผูท้อีอกคา่ใชจ้่ายในการท่องเทยีวให ้โดยแสดงความสมัพนัธว์า่ เกยีวขอ้งกบัผูเ้ดนิทางอยา่งไร,
สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูร้บัรองคา่ใชจ้่าย และ สาํเนาสมดุบัญชเีงนิฝาก ออมทรพัย ์หรอื ฝากประจํา หรอื เท่านัน (ปรบับัญชยีอดลา่สดุ
ณ เดอืนทเีดนิทาง) ตงัแตห่นา้แรกทมีชีอืของผู ้ทอีอกคา่ใชจ้่ายในการท่องเทยีวให ้ถา่ยสาํเนาทุกหนา้ ทุกแผน่ (กรณุาอยา่ถา่ยขา้มหนา้)
และตอ้งมยีอดเงนิทสีามารถรบัรองคา่ใชจ้่ายในการท่องเทยีวของผูท้จีะรบัรองให ้**ถา่ยสาํเนายอ้นหลงั 3 เดอืนขนึไป **

• เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง

• ขอ้มลูจรงิเกยีวกบัสถานทศีกึษา สถานททีํางาน ตาํแหนง่งาน ทอียูปั่จจุบัน ทอียูท่ทีํางาน ญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณฉีกุเฉนิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ททีํางาน
และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทุกวัน)

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดงันันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง)

• โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร
เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้

• ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่จนี ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบในการอนญุาตใหเ้ขา้-
ออกประเทศดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรณุาดแูลบัตรของท่านเอง
หากท่านทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์

• กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ
•  - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทีํางานในประเทศไทย และมใีบอนญุาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน

•  - หากไมไ่ดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง

•  - กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี

• - หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพมิ 3,560 บาท และหนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ จ่ายเพมิ 100 บาท

• - เอกสารทตีอ้งเตรยีม
• 1.พาสปอรต์ ทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

• 2. รปูถา่ยสขีนาด 2 นวิ จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน

• 3. ใบอนญุาตการทํางาน

• 4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน

• 5.สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน



สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมรั่บทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี
• ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก

• นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

• นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พอืยนืทําวซีา่

• นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร์

อัตราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑูตจนี เมอืทา่นสง่หนังสอืเดนิทาง ลา่ชา้ (
ตา่งชาตฝิรังเศสไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้
• ยนืวซีา่ดว่น 1 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพมิท่านละ 1,200 บาท

• ยนืวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพมิท่านละ 800 บาท

** การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้**

พาสปอรต์ ควรมอีายใุชง้านเหลอืเกนิ 6
เดอืนมฉิะนันบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น

** กอ่นทําการจองทัวรท์ุกครงั กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนอืงจากทางบรษัิทฯ
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทขีายเป็นหลกั**

ลักษณะทรปิ

•  - ท่องเทยีวประเทศเพอืนบา้น ชมแกะสลกัน ้าํแขง็ทเีกาะพระอาทติย ์ทจีัดขนึปีละครงัเท่านัน ท่องดนิแดน “นครปารสีแหง่ตะวันออก” มหานครเซยีงไฮ ้
เหมาะสาํหรบัทุกเพศทุกวัย

สงิทคีวรนําไปดว้ย

•  หนังสอืเดนิทาง

• เสอืกนัหนาว ถงุมอื และหมวกกนัหนาว

•  หมวก และแวน่ตากนัแดด

• รองเทา้สวมสบาย

• ของใชส้ว่นตวั

•  ยาประจําตวั

• กลอ้งถา่ยรปู
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