
 

 
 

 
 

 

 

 

 ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรี!! ดิสนีย์แลนด์ 
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วันแรก กรุงเทพฯ •  ฮ่องกง • สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ • เซินเจิ้น                       (-/-/เย็น) 

ไฟล์ทบิน CX 616 

04.00 น. พร้อมกันที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5-6 Row M เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค 

Cathay Packfic Airways (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

06.35 น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 616  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

10.15 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit  B”  

ไฟล์ทบิน CX 700 

06.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5-6 Row M เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค 

Cathay Packfic Airways (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

08.20 น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 700 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 



 

 
 

 

12.10 น.         ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit  B”  

หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพีเรียดจะไม่ตรงกัน รบกวนเช็คไฟล์ทบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่  ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วยพื้นที่ 7 ส่วน ได้แก่ เมนสตรีท

, สหรัฐ, แฟนตาซีแลนด์, แอดเวนเจอร์แลนด์, ทูมอร์โรว์แลนด์, กริซลีกัลช์, มิสติกพอยต์ และทอยสตอรี่

แลนด์ สวนสนุกมีการพากษ์เป็นภาษาจีนกลาง จีนกวางตุ้ง และภาษาอังกฤษ ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความ

พิเศษเฉพาะตัว  ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ารัก 

ๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรีย หรือจะแวะเข้าไปชมโลกของเด็กน้อยที่น่ารัก ชมตุ๊กตานานาชาติร้องเพลงและ

ร่ายร าโดยจ าลองการแต่งกายชุดประจ าชาติจากทั่วทุกมุมโลกใน สมอลเวิลด์ ผจญภัยกับการล่องเรือท่องป่าที่

เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดที่ตื่นเต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่งแฟนตาซีที่ซึ่งคุณจะได้พบ

กับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้เมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 

3 มิติ  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97,_%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97,_%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97,_%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97,_%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยัง ทูมอร์โรว์แลนด์ ดินแดนแห่งอนาคตและสิ่งที่

พลาดไม่ได้คือรถไฟเหาะ Space Mountain แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิคกี้ ตื่นตาตื่นใจกับหนึ่งใน

ซุปเปอร์ฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกมาอยู่ท่ามกลางพวกเราและฮ่องกงจะไม่เหมือนเดิม Iron Man 

Experience - เครื่องเล่น ธีมมาร์เวล เครื่องแรกสุดที่สวนสนุก ดิสนีย์ เปิดแล้วตอนนี้ที่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์! 

ตระการตากับความงดงามของปราสาทที่ส่งประกายระยิบระยับในยามเย็นด้วยผงวิเศษพิกซี่ดัสท์ของทิงเกอร์

เบลล์ นอกจากนี้ยังเปิดตัวความสนุกอ่ืนๆ อีกมากมากมายพร้อมต้อนรับแขกคนพิเศษเช่นคุณเพ่ือมาร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์หน้าส าคัญของ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (อิสระอาหารกลางวัน)  

 

              ** ในกรณีไม่เข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์  
            ท่านสามารถเลือกโปรแกรมกระเช้านองปิงได้ **  
            (ไม่มีคืนค่าส่วนต่างใด ๆ ทั้งสิ้น) 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เซินเจิ้น โดยรถโค้ช (ในกรณีเดินทางไม่ถึง 15 ท่านเปลี่ยนเป็นรถไฟ) 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดับ 4** 

 



 

 
 

 

วันที่สอง เซินเจิ้น •  พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น • ยาจีน ชาจีน บัวหิมะ • หยก • ยางพารา •  ช้อปปิ้งตงเหมิน • โชว์ม่านน้ า 

Mangrove Groove           (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนั้น น าท่านเที่ยวชมบรรยากาศ เซินเจิ้น เมืองที่ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของประเทศจีน ภายหลังจากการจัดตั้งเป็นเขต

เศรษฐกิจพิเศษเมื่อปี ค.ศ.1979 ท าให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตและเป็นท ารายได้ให้ประเทศจีนมากที่สุด  เซิน

เจิ้นได้รับการพัฒนาจนเจริญ ทันสมัยและมีภูมิทัศน์สวยงาม น าท่านไปยัง พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น (SHENZHEN 

MUSEUM) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณวัตถุ 

ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี 1988 จากนั้นน าท่าน

แวะชมและเลือกซื้อสินค้าโอท็อปของประเทศจีน เช่น ชาจีน ยาจีน บัวหิมะ , ยางพารา  และหยก 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่ที่ช้อปปิ้งตลาดตงเหมินแหล่งช้อปปิ้งย่านวัยรุ่นของชาวจีนให้ทุกท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายตาม

อัธยาศัยอาทิเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค และอ่ืนๆอีกมากมาย  

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง 

ชม MANGROVE GROOVE  โชว์ม่านน้ า การแสดงที่น าเอา 
แสงเลเซอร์สี เสียง และม่านน้ ามาผสมผสานกันด้วยเทคนิคและ
ทีมงานผู้สร้างงานระดับโลก OCTBAYได้ทุ่มทุนกว่า 200ล้าน
หยวนจัดแสดง ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ด้วย
เรื่องราวของเด็กหญิง ผู้มีความกล้าหาญกับลิง ที่ช่วยกันออกตาม 



 

 
 

 
หา เครื่องบรรเลงเพลงวิเศษที่จะน ามาใช้ปลดปล่อยนกออกจากเวทย์มนตร์ของป่าโกงกางท่านจะได้รับความ
เพลิดเพลินสนุกสนานและประทับใจกับสุดยอดการแสดงสุดอลังการ์ชุดนี้ **ในกรณีโชว์ม่านน้ า MANGROVE 
GROOVE ปิดจะเปลี่ยนเป็นดูโชว์วัฒนธรรมที่หมูบ้านวัฒนธรรมแทน ** 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดับ 4** 

 

วันที่สาม วัดแชกงมิว •  วัดหวังต้าเซียน • โรงงานจิวเวอรี่ • ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย • กรุงเทพฯ   (เช้า/

กลางวัน/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าทุกท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงห

มิว” หรือวัดกังหัน นั่นเอง ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดยอดนิยมของฮ่องกง เมื่อ 300 กว่าปีที่แล้วเดิมทีวัดนี้เป็นวัดเล็ก ๆ 

เป็นวัดที่เก่าแก่และอนุรักษ์โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บน

เนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ด้านในมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจ าวัดแห่งนี้ ซึ่งทางด้ านข้างมี

อาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยู่หลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุน

กังหัน หรือที่เรียกว่า "กังหันน าโชค" เพื่อหมุนแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต เพื่อความเป็นสิริมงคลและแก้ปีชง 

และก่อนที่ท่านจะออกจากวัดจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล 



 

 
 

 

จากนั้น น าท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน เทพซึ่งข้ึนชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและพบ

กับผู้คนมากมายที่น าธูปและของมาสักการะเพ่ือขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการท า

ธุรกิจ  

จากนั้น เยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวอร์รี่”ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอดและแวะ

ชมโรงงานหยก  

 

เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  

จากนั้น น าท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านเต็มอ่ิมกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่ สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขาย

ของทั้ง เครื่องหนัง เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า,กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพ้ืนเมืองฮ่องกงอยู่

ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่ง

ประกอบไปด้วย ห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้ (อิสระอาหารเย็น

ตามอัธยาศัย) 

 ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok 

ไฟล์ทบิน CX 757 

20.25 น.  เหิรฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 757 

22.35 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

ไฟล์ทบิน CX 617 



 

 
 

 

21.35 น.  เหิรฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 617 

23.30 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

ไฟล์ทบิน CX 709 

22.25 น.  เหิรฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 709 

00.20 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ : ไฟล์ทบางพีเรียดจะไม่ตรงกัน รบกวนเช็คไฟล์ทบินตามตารางด้านท้ายรายการค่ะ 

 

** ในกรณีติดด่านเป็นเวลานานท าให้มีผลกระทบต่อโปรแกรมและไม่สามารถท่องเที่ยวได้ครบทุกโปรแกรมตามระบุทาง

บริษัทจึงขอปรับเปลี่ยนและตัดโปรแกรมตามเวลาที่เหมาะสม ** 

 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ราคา ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรี!! ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน บินคาเธ่ย์แปซิฟิก 

วันเดินทาง จ านวน เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง  

อายุต่ ากว่า 11 ปี 

เด็กมีเตียง 

อายตุ่ ากว่า 18 ปี 
พักเดี่ยว 

15 – 17 ก.พ. 63 20+1 CX700/CX617 10,900 12,900 12,900 3,500 

29 – 02 มี.ค. 63 20+1 CX616/CX757 9,999 12,900 12,900 3,500 

07 – 09 มี.ค. 63 20+1 CX700/CX757 10,900 12,900 12,900 3,500 

21 – 23 มี.ค. 63 20+1 CX700/CX617 10,900 12,900 12,900 3,500 

28 – 30 มี.ค. 63 20+1 CX700/CX617 9,999 12,900 12,900 3,500 



 

 
 

04 – 06 เม.ย. 63 20+1 CX700/CX617 14,900 16,900 16,900 4,500 

11 – 13 เม.ย. 63 20+1 CX700/CX617 16,900 18,900 18,900 4,500 

 
อัตราค่าบริการรวม 

1. ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
2. ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
3. อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
4. น้ าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
5. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  
6. ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
7. ค่าแรงไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
8. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง และท าการรักษาระหว่างการเดินทางเท่านั้น ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรค
ประจ าตัวของผู้เดินทาง 

9. ภาษีน้ ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 
10. ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
11. ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 เข้าประเทศจีนด่านเซินเจิ้น 
12. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

1. ในกรณียกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ต้องช าระค่าวีซ่าเดี่ยวเข้าจีน (ส าหรับท่านที่มีวีซ่าเดี่ยวเข้าจีนอยู่แล้ว ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนค่าวีซ่ากรุ๊ปและต้องใช้วีซ่าเดี่ยวเท่านั้นจะไม่สามารถใช้วีซ่ากรุ๊ปได้) 

2. ** ในกรณีต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน** 
3. ค่าใช้จ่ายและบริการยื่นวีซ่าเดี่ยว ยื่นแบบปกติ 4 วันท าการ  ท่านละ 2,000 บาท  
4. ค่าใช้จ่ายและบริการยื่นวีซ่าเดี่ยว ยืน่แบบด่วน 2 วันท าการ  ท่านละ 3,000 บาท 
5. (โปรดจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า และส่งเอกสารให้บริษัทอย่างน้อยที่สุด 2 วันท าการก่อนวัน

ยื่นจริง ไม่นับรวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดที่สถานทูตประกาศและไม่นับรวมวันยื่น ซึ่งเอกสารจะอยู่กับ
สถานทูตไม่สามารถดึงเอกสารกลับมาระหว่างตรวจพิจารณาได้) 

6. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 



 

 
 

 
7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุ

ไว้ในรายการ 
8. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

9. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ในอัตรา 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (เด็กช าระเท่าผู้ใหญ่) 
(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

10. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

หมายเหตุ(กรุณาอ่านรายละเอียดด้วยค่ะ) 
การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคือ

ร้านชาร้านหยกร้านบัวหิมะร้านผ้าไหมร้านขนมร้านจิวเวอร์รี ***ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซึ่งไม่มีการ
บังคับให้ท่านซื้อซื้อหรือไม่ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดใดทั้งสิ้นหากท่านใดไม่เข้าร้าน
ดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว***รายการทัวร์
โรงแรมและตารางการบินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  ในกรณีไม่
ลงร้านรัฐบาลต้องจ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท โดยทางไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินขจากลูกค้าโดยตรง 

 
เงื่อนไขการเดินทาง 

1. กรุ๊ป 9 ท่าน ขึ้นไปออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ 
2. กรุ๊ป 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทัวร์เต็มจ านวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อน

เดินทาง ** 
3. กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณา

สอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์บิน 
หรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุก
กรณี 

4. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-
ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว(Single)และห้อง
คู่(Twin/Double)และห้องพักแบบ 3 ท่าน(Triple Room)ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 

 



 

 
 

 
2. กรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
3. โรงแรมฮ่องกงมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องมีขนาดกระทัดรัต ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของ

แต่ละโรงแรมนั้นๆและห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ  ท่าน

จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบิน

เป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ด าเนินการออกตั๋ว

เครื่องบินไปแล้ว(กรณีตั๋ว REFUNDได้)ผู้เดินทางจะต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  

 
เงื่อนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 

1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

2. ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 
3. ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย :  

1. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเลื่อน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้
ตามความเป็นจริง 

2. ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  

 



 

 
 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

1. บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
2. เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง
และไม่สามารถเดินทางได้ ) 

4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

8. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์
ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 

 



 

 
 

 

10. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

11. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

12. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้
ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้อง
ท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

13. กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

14. กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 กรณียื่นวีซ่าเดี่ยว : เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) 
1. หนังสือเดินทางเล่มจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับเข้าประเทศไทย และต้องมีหน้าว่าง 

ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   (ต้องไม่มีการช ารุดใด ๆ ทั้งสิ้น มิเช่นนั้นเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้า - ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 

2. รูปถ่าย รูปสีขนาด 2 นิ้ว  พื้นหลังสีขาวเท่านั้น หน้าตรง เห็นหน้าชัดเจน เห็นใบหู คิ้ว ไม่ยิ้มเห็นฟัน เก็บผมให้เรียบร้อย 
ห้ามสวมใส่เครื่องประดับใด ๆ เสื้อต้องเป็นสีเข้ม เป็นชุดสุภาพ ห้ามใส่เสื้อแขนกุด , เสื้อที่โชว์ตั้งแต่ไหล่ลงมา, เสื้อซีทรู, 
เสื้อลูกไม้, ชุดหน่วยงานราชการ, ชุดครุย **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น ห้าม
ถ่ายรูปเองและต้องไม่ใช่สติกเกอร์ รูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์** 

3. กรอกเอกสารในแบบฟอร์มประกอบการยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรม  กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพ่ือ
ผลประโยชน์ของตัวท่านเอง โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบพบข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มี
ปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ) 

กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา 
1. ส าเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตรตัวจริง 



 

 
 

 

2. ส าเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
3. ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา 
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 
กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมญาติ 
1. ส าเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา 
3. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา 
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดาออกให้โดยเขตหรือที่ว่าการอ าเภอเท่านั้น โดยแสดงความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้อง

กับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมลีายเซ็นของบิดาหรือมารดา 
 

โปรดอ่านรายละเอียดข้อมูลที่ต้องทราบส าหรับการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน 
1. สถานทูตจีนอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบอันเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัท

ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
2. วีซ่าผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ขึ้นอยู่กับดุจพินิจของสถานทูตเป็นผู้พิจารณาทั้งหมด 
3. เอกสารเรียกเก็บเพิ่มเติม กรณีขอวีซ่าเดี่ยว สาวประเภทสอง ดารา นักข่าว 

- หนังสือรับรองการท างาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็น 

- หนังสือชี้แจงตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่าไปเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

- ส าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ า 50,000 บาท  

- ส าเนาทะเบียนบ้าน + ส าเนาบัตรประชาชน  
 

**กรณี สาวประเภทสอง  ผู้เดินทางต้องเดินทางมาโชว์ตัวที่สถานทูต** 
**กรณี ดารา และนักข่าว ไม่ต้องโชว์ตัว แต่หากสถานทูตเรียก ต้องมา** 

 
4. เอกสารเรียกเก็บเพิ่มเติม กรณีขอวีซ่าของบุคคลที่เกิดที่จีน, ไต้หวัน, ฮ่องกง, มาเก๊า 
ใบเปลี่ยนสัญชาติ / PASSPORT จีนเล่มเก่า / PASSPORT ไทยเล่มเก่า ที่มีวีซ่าจีนในเล่ม / ใบถิ่นที่อยู่ / เอกสารอ่ืน ๆ หากมี

โปรดแนบมาด้วย / ในกรณีที่เอกสารหาย ต้องไปแจ้งความที่สถานีต ารวจและน าใบแจ้งความมาประกอบการยื่นวีซ่า 
** กรณีบุคคลที่เกิด จีน / ไต้หวัน / ฮ่องกง / มาเก๊า   ไม่ได้ใช้เวลายื่นแค่ 4 วันท าการ 

ใช้เวลากี่วันนั้นขึ้นอยู่กับทางสถานทูตพิจารณา โปรดเผื่อเวลาส าหรับยื่นวีซ่า** 



 

 
 

 
5. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการท าวีซ่าจีน ท่านจะต้อง

รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า - ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวี
ซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศ
จีนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์

6. ผู้ถือพาสปอร์ตประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้ โดยมีประเทศดังนี้  
ออสเตรีย  เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ 
เอสโทเนีย 

7. ส าหรับท่านที่เคยเดินทางไป 24 ประเทศดังนี้ ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีนได้ ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว 
อิสราเอล / อัฟกานิสถาน / ปากีสถาน / อุซเบกิสถาน / ทาจิกิสถาน / เติร์กเมนิสถาน / คาซัคสถาน / อิรัก / อิหร่าน / 

อียิปต์ / ซีเรีย / ซาอุดิอาระเบีย / เลบานอน / อินเดีย /  ศรีลังกา / ลิเบีย / ซูดาน / แอลจีเรีย / ไนจีเรีย / ตุรกี / 
เยเมน / โอมาน / จอร์แดน / โซมาเรีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

แบบฟอร์มกรอกเอกสารเพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

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

SURNAME...................................................................... 

โทรศัพท์มือถือของตนเองท่ีติดต่อได้...........................................................อีเมล

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

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตอาจจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับ

ท่าน) 

สถานภาพ        โสด     แต่งงาน      หม้าย       หย่า    

 จดทะเบียน      ไม่ได้จดทะเบียน      ชื่อคู่สมรส.............................................................................................................

ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)......................................................................................................................................... 

.......................................................................................... ...........................รหัสไปรษณีย ์.................................... 

ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)....................................................................................................... 

ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..................................................................................................... 

..................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร.................................... 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคย เดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว  เมือง

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

เมื่อวันที่.................เดือน........................ปี...........................   ถึง วันที.่.................เดือน................................ปี.......................... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่   ไม่เคย   เคย  โปรดระบุ

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



 

 
 

 

เมื่อวันที่....................เดือน................................ปี......................  ถึง วันที.่.................เดือน............................ปี........................... 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

• ( MISS / MRS. / MR.)  NAME - 

SURNAME........................................................................................................................ 

               ความสัมพันธ์ ....................................................................... อาชีพ.......................................................................... 

• ( MISS / MRS. / MR.)  NAME - 

SURNAME........................................................................................................................ 

               ความสัมพันธ์ ......................................................................... อาชีพ........................................................................ 

บุคคลที่ติดต่อได้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน...................................................เบอร์........................................

ความสัมพันธ์............................ 

 

หมายเหตุ 

** หากเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก

ในภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง โปรดท าความระเบียบอย่างเคร่งครัด จึงขออภัยมา ณ ที่นี้   

** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 02-2450888 

 

 


