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   ก ำหนดกำรเดนิทำง  

วนัที ่ 21-25 ม.ิย. 62   19,888.- 

วนัที ่ 13-17 ก.ค. 62   19,888.- 

วนัที ่ 22-26 ก.ย. 62   19,888.- 

  

รำคำไมร่วมคำ่วซีำ่แบบเดีย่ว ทำ่นละ 1,000 บำท  
(ส ำหรบัลูกคำ้ทีม่ทีะเบยีนบำ้นอยูใ่นพืน้ที ่12 จงัหวดัภำคเหนอืเทำ่น ัน้ 

กรณีลูกคำ้ ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นพืน้ที ่12 จงัหวดัภำคเหนอื เก็บเพิม่ ทำ่นละ่ 750 บำท) 

รำคำยงัไมร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 100 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

 

 

บนิตรงเชยีงใหม ่เซีย่งไฮ ้ หงัโจว 
5 วนั 4 คนื โดยสำยกำรบนิไชนำ่อสีเทริน์ (MU) 

รำคำเพยีง 19,888.- 
                                 รายการทัวร+์ตั๋วเครือ่งบนิ 

 

 ชมเจดยีศ์ำลหลกัเมอืง เมอืงหงัโจว  
 ชมหำดไวท่ำน หำดในต ำนำน เจำ้พอ่เซีย่งไฮ ้ 

 เช็คอนิ Starbucks Reserve Roastery สำขำทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 
 ชอ้ปป้ิงถนนนำนกงิ และ ถนนโบรำณเหอฟำงเจยี  

 ลอ่งเรอืชมควำมงดงำมของทะเลสำบซหีู 

 ลิม้รสอำหำรขึน้ชือ่ เสีย่งหลงเปำ, ขำหมรู ำ่รวย, ไกข่อทำน และ หมตูงโพ 
 พกัโรงแรมระดบั 4 ดำว 
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 เชยีงใหม(่ทำ่อำกำศยำนเชยีงใหม)่ – เซีย่งไฮ(้สนำมบนิเซีย่งไฮผู้ต่ง)  MU206 14.55-20.25 น. 

11.00 น. คณุะพรอ้มกันทีท่ำ่อำกำศยำนเชยีงใหม ่อำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ บรเิวณเคำนเ์ตอร ์สำยกำรบนิไชน่ำ

อสีเทริน์ (MU) โดยมเีจา้หนา้ทีต่อ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทุก
ทา่น 

14.55 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงเซีย่งไฮ ้โดยเทีย่วบนิที ่MU206 

20.25 น. เดนิทางถงึ สนำมบนินำนำชำตผิู่ตง เมอืงเซีย่งไฮ ้ซ ึง่ถือเป็นชมุชนเก่าตัง้แต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็น
หมูบ่า้นชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศซ์ง่ไดเ้ปลีย่นแปลงเป็นเซีย่งไฮซ้ ึง่ขณะนัน้เป็นเพยีงชมุชนเล็กๆหลังจากสงคราม
ฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตัวเมอืงเซีย่งไฮถ้กูเปิดเป็นเมอืงทา่และเขตเชา่ของนานาชาต ิตัง้อยูร่มิแมน่ ้าหวงผู่ หา่งจากปากแมน่ ้า

แยงซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คอื เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซ(ีเก่า) กัน้โดยแม่น ้าหวงผู่ น าท่านผ่าน
พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

พกัที ่  พกัที ่SHANGHAI EXPRESS  Hotel  หรอืเทยีบเทำ่ 4 ดำว 

วนัที ่2 เซีย่งไฮ ้– หงัโจว – ลอ่งเรอืทะเลสำบซหีู – หมูบ่ำ้นใบชำ – ศำลเจำ้หลกัเมอืง – ถนนโบรำณเหอฝังเจยี 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางต่อสู ่เมอืงหงัโจว (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.)เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมายาวนาน 

ปรากกฎรอ่งรอยในสมัยราชวงศฉ์นิ มชีือ่เรยีกวา่เมอืงเฉียนถัง สมัยราชวงศส์ยุเปลีย่นเป็นหังโจวต่อมาในสมัยราชวงศ์

ซง่ไดต้ัง้หังโจวเป็นเมืองหลวง หังโจวเป็นเมอืงงดงามดว้ยธรรมชาต ิทัง้ภูเขา ทะเลสาบ ตน้ไม ้และสวนจนไดรั้บ

สมญานามวา่ “สวรรคบ์นดนิ”เนื่องจาก ซโูจว+หังโจว =ซหูัง แปลวา่ “ฟากฟ้ามสีรวงสวรรค ์บนผืนปฐพกี็ม ีซ ูหัง น า

ทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ูชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก มเีนื้อที ่5.66 ตาราง

กโิลเมตร ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กโิลเมตร น ้าลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบงึน ้าลกึ 

จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืทะเลสำบซหีู ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของเมอืงหังโจวทะเลสาบมลีักษณะใกลเ้คยีงกับวงร ีถอื

เป็นไข่มุกของเมืองหังโจว มีทวิทัศน์สวยงามสามดา้นลอ้มรอบดว้ยภูเขาเป็นสถานที่ ทีจั่กรพรรดเิฉียนหลง แห่ง

ราชวงศช์งิโปรดปรานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ครัง้หนึ่งในศตวรรษที ่13 มารโ์ค โปโล ยอดนักเดนิทางชาวอติาล ี

ไดม้าเยอืนทีน่ี่ และไดก้ลา่วไวว้า่ เมอืงหังโจว เป็นสถานทีท่ีส่วยงามทีส่ดุบนพืน้โลก และเปรยีบทะเลสาบซหีูว่า “ตัว

อยูซ่หี ูเสมอืนน่ังอยูบ่นสวรรค”์  

 

 
กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
เชยีงใหม(่ทา่อากาศยานเชยีงใหม)่ – เซีย่งไฮ(้สนามบนิเซีย่งไฮผู้่ตง) 
MU206 14.55-20.25 น. x x ✈ 

 
Shanghai Express Hotel  

หรอืเทยีบเทา่ 

2 
เซีย่งไฮ ้– หังโจว-ล่องเรอืทะเลสาบซหีู-หมู่บา้นใบชา- ศาลเจา้หลัก
เมอืง - ถนนโบราณเหอฝังเจยี 🍽 🍽 🍽 

Hangzhou Huayue 

International Hotel  
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
รา้นผา้ไหม-ตลาดน ้าจูเจียเจี่ยว – เซีย้งไฮ ้- ศูนย์การแพทย์จีนแผน
โบราณ – ชมยา่นซนิเทยีนตี ้ 🍽 🍽 🍽 

Shanghai Express Hotel    
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ศูนย์หยก –ขึน้ตกึจินเหมา - ชม Starbucks Reserve Roastery - 
อโุมงคเ์ลเซอร ์- หาดไวท่าน - ถนนนานกงิ 🍽 🍽 🍽 

Shanghai Express Hotel   
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
เซีย่งไฮ ้(สนามบนิเซีย่งไฮผู้ต้ง) – เชยีงใหม(่ทา่อากาศยานเชยีงใหม่)
MU205 10.05-13.25 น. 🍽 ✈ x  



 
                             GO1CNXPVG-MU004          3 จ ก 9 
 

บำ่ย  เยีย่มชม ศำลหลกัเมอืง(City God Pavilion) ลักษณะเป็นอาคารโบราณสูงเจ็ดชัน้ มลีักษณะสถาปัตยกรรมของ

ราชวงศซ์ง่ผสมราชวงศห์ยวน สงู 41.6 เมตร ประตทูางเขา้ท าจากหนิขัด เป็นสญัลักษณ์ของประวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน

ของเมอืงหังโจว ชา่งภาพชาวจนีผูโ้ดง่ดัง ศาลหลักเทอืงนี้ตัง้ขนาบทัง้สองดา้นดว้ย "ทะเลสาบและภเูขาแปดรอ้ยไมล ์

โดยชัน้แรกและชัน้สองจะมลีานแสดงวัฒนธรรมประวัตศิาสตรแ์ละประเพณีพืน้บา้นทีม่ลีักษณะเฉพาะ ชัน้ทีส่ามและหา้

เป็นหอ้งชาและลานแสดงศลิปะดนตร(ีชมิชารากบัวคนละหนึง่ถว้ยและชมการแสดงดนตร)ี และชัน้สีเ่หมาะแกก่ารชมววิ

รอบๆ ทะเลสาบ เป็นอันหนึง่สถานที ่ทีน่อ้ยคนจะไดย้ลความงามในมมุสงู น าทา่นชม หมูบ่ำ้นใบชำหลงจิง่ ซึง่เป็นชา

เขยีวทีม่ชี ือ่ทีส่ดุของประเทศจนี ใหท้า่นไดช้มิชาเพือ่สขุภาพ จากนัน้น าทา่นเดนิทาง ถนนโบรำณเหอฟำงเจยี เป็น

สว่นหนึง่ของยา่นคกึคักโบราณ "ชงิเหอฟาง" ในเขตเมอืงเก่าของหังโจว เมอืงเอกมณฑลเจอ้เจียง บรเิวณตนีเขาอู๋

ซาน ถนนมคีวามยาว 1,800 เมตร กวา้ง 13-32 เมตร ในอดตีบรเิวณสีม่มุถนนทีเ่ป็นจุดตัดของถนนเหอฟางเจยีกับถนน

จงซานจงลู่ ถือเป็นหัวใจของย่านดังกล่าว ภายหลังเสร็จสิน้การบูรณะปรับปรุงถนนดังกล่าวในปี 2002 ถนนเหอ

ฟางเจยีเปิดตัวใหมใ่นรปูลักษณ์ถนนคนเดนิ ทีเ่ป็นศนูยร์วมรา้นคา้และวัฒนธรรม ภายใตบ้รรยากาศของปลายราชวงศ์

ชงิตน้สาธารณรัฐจนี จงึกลายเป็นถนนสายโบราณอกีเสน้ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึประวัตศิาสตรเ์มอืงหังโจว 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนูพเิศษ ไกข่อทำนและหมูตงโพ 

พกัที ่  พกัที ่Hangzhou Huayue International Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 4 ดำว 

วนัที ่3 ผำ้ไหม – ตลำดน ำ้จูเจยีเจีย่ว+ลอ่งเรอื  –  เซีย่งไฮ ้ –  ศนูยก์ำรแพทยจ์นีแผนโบรำณ – ยำ่นซนิเทยีนตี ้

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นแวะชม รำ้นผำ้ไหม สนิคา้ขึน้ชือ่ของเมอืงจนี จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลำดน ำ้จูเจยีเจยีว ซึง่ตัง้อยู่

ทางทศิตะวันตกของเซีย่งไฮ ้ตดิอันดับหนึง่ในสีท่ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังในบรรดาต าบลน ้าของเมอืงเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ไดช้ือ่ว่า

เป็นไข่มุกใตแ้ม่น ้ าแยงซเีกียง ปัจจุบันที่ยังคงด ารงวถิีชวีติ และความเป็นอยู่แบบดัง้เดมิเอาไว ้ซึง่ภายในเมืองมี

ส ิง่ก่อสรา้งทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศห์มงิ และราชวงศซ์งิอยู่มากมาย จากนั้นน าท่าน ล่องเรอืชมเมอืงจู

เจยีเจีย่ว เพือ่ชมบา้นเรอืนของชาวบา้นทีใ่ชช้วีติรมิน ้า 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมนูพเิศษ ขำหมูร ำ่รวย  

บำ่ย  น าท่านเดนิทางสู ่มหำนครเซี่ยงไฮ ้(ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.) เป็นเมืองศูนย์กลางความเจรญิในดา้นต่างๆ ของ

ภมูภิาคทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้ การเงนิ การลงทนุ รวมถงึ ดา้นแฟชัน่ และการทอ่งเทีย่ว เซีย่งไฮจ้งึนับเป็นความ

ภาคภมูใิจของชาวจนี โดยถอืไดว้า่เซีย่งไฮเ้ป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในดา้นความกา้วหนา้และความทันสมัย น า

ทา่นสู ่ศนูยว์จิยัทำงกำรแพทยแ์ผนจนี ฟังเรือ่งราวสมุนไพรและคน้ควา้ยาแผนจีนโบราณ เป่าซหูลงิ หรอืในชือ่ว่า 

ยาบัวหมิะ ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีง ชมวดีทีัศน์และฟังพรรยายสรรพคณุของยาสมนุไพรจนีแต่ละชนิด จากนั้นน าท่าน

เขา้ฟังการสาธติและใหข้อ้มลูเกีย่วกับการแพทยจ์นีแผนโบราณ อันขึน้ชือ่ จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่ยำ่นซนิเทยีนตี้

เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอันดับตน้ของเซีย่งไฮ ้ส าหรับแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนี้ ไม่แพแ้หล่งชอ้ปป้ิงรุ่นพี ่อย่าง ถนนนานกงิ 

ตลอดเสน้ทางถกูตกแตง่ดว้ยตน้เมเป้ิล จัดวางอยา่งลงตัว ท าใหเ้มือ่ฤดใูบไมผ้ล ิจะเชยีวชะอุม่ไปทั่วถนน ชว่งฤดใูบไม ้

เปลีย่นส ีก็จะยิง่สวยขึน้ไปอกี นอกจากจะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง ทีน่ี่ยังมคีาเฟ่มากมาย ใหน่ั้งชลิ ไม่ว่าจะเป็นรา้น กนิดืม่ 

รา้นชา กาแฟ มากมาย 

 

 
ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

พกัที ่   พกัที ่SHANGHAI EXPRESS  Hotel  หรอืเทยีบเทำ่ 4 ดำว 

วนัที ่4 ศูนยห์ยก – ข ึน้ตกึจนิเหมำ – ชม Starbucks Reserve Roastery – อุโมงคเ์ลเซอร ์– หำดไว่ทำน  

– ถนนนำนกงิ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นแวะชม ศนูยอ์ัญมณีล ้าค่า หยก เป็นเครื่องประดับทีน่ยิมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชือ่ว่าใสแ่ลว้จะ

ชว่ยป้องกันอันตรายไดใ้หท้่านไดเ้ลือกซือ้ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซยีะสตัวม์งคลทีม่ีคุณภาพและมี

ชือ่เสยีงของประเทศจนี  จากนัน้น าทา่นขึน้ตกึ จนิเหมำทำวเวอร ์(Jin Mao Tower) ตกึระฟ้า ออกแบบ

โดยสถาปนกิอเมรกินั เอเดรยีน สมธิ ใน สคดิมอร,์ โอวงิส ์แอนด ์เมอรร์ลิล ์ในขณะเดยีวกันก็ยังมีความสงู

เป็นอันดบัที ่5 ของโลก จากความสงูหลงัคาและอันดบัที ่7 ของโลกเมือ่วัดรวมถงึยอดสงูสดุ โดยมคีวามสงู 

421 เมตร หรอื 1,380 ฟตุ และมทีัง้หมด 88 ชัน้ โดยใชเ้ป็นส านักงานและโรงแรมเซีย่งไฮแ้กรนดไ์ฮแอท 
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ตัง้อยู่ใจกลางย่านความเจรญิของเมืองเซีย่งไฮ ้ตัง้คู่ตกึอื่นๆ เชน่ (SWFC) ทีม่ีความสงูถงึ 492 เมตร น า

ท่านเดนิทางไปยังรา้น Starbucks Reserve Roastery สาขาเซีย่งไฮ ้ใหญ่กว่าสาขาปกต ิ300 เท่า 

ส าหรับสาขา Reserve Roastery ทีเ่พิง่เปิดใหบ้รกิารในเซีย่งไฮใ้หม่หมาดเมื่อวันที ่6 ธ.ค. 2017 สาขานี้

นอกจากความยิง่ใหญ่อลงัการแลว้ ยังมบีารจ์บิกาแฟทีย่าวทีส่ดุในโลก ถงึ 88 ฟตุ ข ึน้แทน่เป็นสาขาทีม่บีาร์

จบิกาแฟยาวทีส่ดุในโลกของ Starbucks ลกูคา้สามารถมาชมการคัว่กาแฟสดๆ สมัผัสบรรยากาศของกาแฟ

เต็มรูปแบบและเครื่องดื่มต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทัง้เครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดยีวเท่านั้น และ

ส านักงานใหญ่ของ Starbucks เทา่นัน้ 

 

 
กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

บำ่ย  จากนัน้น าทา่นสูบ่รเิวณ หำดไวท่ำน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4

กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ือ่ว่า “พพิธิภัณฑน์านาชาต”ิ ถือเป็นสญัลักษณ์ทีโ่ดดเด่นของนคร

เซีย่งไฮ ้อกีทัง้ถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคญั แห่งหนึง่ของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาว

ของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ บารอค 

รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรม

ศุลกากร โรงแรม จากนั้นน าท่านน่ัง รถไฟลอดอุโมงคเ์ลเซอร  ์เป็นเสน้ทางรถไฟใตแ้ม่น ้ าหวงผู่ที่

เชือ่มโยงระหว่างทางฝ่ังของเดอะบันด ์และเขตผู่ตง มคีวามยาวประมาณ 646.7 เมตร ความน่าตืน่เตน้ของ

การทอ่งเทีย่วในขบวนรถไฟแห่งนี้เร ิม่ตน้กันดว้ย โบกีร้ถไฟทีส่ามารถมองเห็นรอบดา้นไดแ้บบ 360 องศา 

เมือ่ขบวนของรถไฟเริม่ว ิง่ไปในความมดื แสงสตี่าง ๆ ก็จะเร ิม่ปรากฏ สรา้งความน่าตืน่เตน้ยิง่ข ึน้ดว้ยเสยีง

ตา่ง ๆ แสงไฟจะเปลีย่นไปเรือ่ย ๆ ปรากฏเป็นภาพทีง่ดงาม ซึง่จะใชเ้วลาทัง้หมดเพยีงแค ่3-5 นาท ีเท่านัน้

ในการผ่านอุโมงคแ์ห่งนี้ น าทา่นสู ่ถนนนำนกงิ หรอื นานกงิลู(่Nanjing Lu) เป็นถนนทีเ่กา่แก่ของเซีย่งไฮ ้

สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1851 ถอืว่าเป็น walking street หรือ ถนนคนเดนิ มีความยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร พื้น

ถนนปูดว้ยหนิอ่อน และมลีวดลายเซรามกิสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของนานจงิลู ่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้มากมาย มทีัง้

รา้นขายเสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร ภตัตาคารหรู รา้นจวิเวลรี่ชือ่ดัง ทัง้รา้นทีเ่ป็นของคน

จีนทอ้งถิน่ และของต่างชาต ิรา้นฟาสตฟ์ู้ ด มีตัง้แต่ รา้น KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut รา้น

ไอศครมี 

 

 
ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนูพเิศษ เสยีวหลงเปำ   

พกัที ่   พกัที ่SHANGHAI EXPRESS  Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 4 ดำว 

วนัที ่5 เซีย่งไฮ ้(สนำมบนิเซีย่งไฮผู้ต้ง) – เชยีงใหม ่(ทำ่อำกำศยำนเชยีงใหม)่ MU205  10.10-14.00 

เชำ้    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนำมบนิเซีย่งไฮผู้ต่ง  

10.05 น. ออกเดนิทางสู ่ทำ่อำกำศยำนเชยีงใหม ่เมอืงเชยีงใหม ่โดยเทีย่วบนิที ่MU205 

13.25 น. ถงึทำ่อำกำศยำนเชยีงใหมโ่ดยสวัสดภิาพทกุทา่น… 
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บนิตรง เชยีงใหม ่เซีย่งไฮ ้อูซ๋ ีซูโจว อูเจ ิน้ หงัโจว 5วนั 4คนื โดยสำยกำรบนิไชนำ่อสิเทริน์ (MU) 

 
 

 
 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี 

(เสรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

พกัเด ีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่21 - 25 ม.ิย. 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 4,500.- 9,888.- 

วนัที ่13 - 17 ก.ค. 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 4,500.- 8,888.- 

วนัที ่22 - 26 ม.ิย. 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 4,500.- 9,888.- 

รำคำทำรก [ เด็กอำยไุมเ่กนิ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทำงกลบั ] ตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

 

รำคำทวัรข์ำ้งตน้ไมร่วมคำ่วซี่ำทำ่นละ 1,000 บำท 

รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 100 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

 สว่นหัวหนา้ทัวรไ์ทยแลว้แตด่ลุพนิจิและความพงึพอใจของทา่น 
[โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล] 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้(ขอความร่วมมอืลูกคา้ทุกท่านแชเ่ทา้), ไข่มุก, รา้นผา้ไหม 

ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวน

ทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพือ่เช็คขอ้มูล

ความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไม่รับผดิชอบ

ใดๆ ทัง้ส ิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอื
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 
Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกับทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,000 บาท) 

(ยืน่วซีา่จนีทีเ่ชยีงใหม)่ ผูย้ ืน่ค าขอวซีา่จะตอ้งมภีูมลิ าเนาในทะเบยีนบา้นดังต่อไปนี้ 1. เชยีงใหม่ 2. เชยีงรำย 3. 

นำ่น 4. พะเยำ 5. แพร ่6.ล ำปำง 7. แม่ฮ่องสอน 8. ล ำพูน9. อุตรดติถ ์10. ตำก 11.พษิณุโลก 12.สุโขทยั 

กรณีลกูคา้ทีไ่มไ่ดม้ภีมูลิ าเนาอยูใ่นจังหวัดภาคเหนือ ตอ้งยืน่วซีา่จนีทีก่รงุเทพฯ คา่ใชจ้่ายเพิม่ 750 บาทจากราคาทัวร ์

และไมร่วมคา่ใชจ้่ายในการจัดสง่เอกสาร) 

2. กระเป๋าเดนิทาง 
3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้ าหนักเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ท่าน ส่วนเกนิน ้ าหนักตามสายการบนิ

ก าหนด 

4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขับรถ รวม 100 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

หัวหนา้ทัวรไ์ทยแลว้แตด่ลุพนิจิและความพงึพอใจของทา่น 
 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3.  คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, 
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบค่าบรกิารที่
ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรือ

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองที่น่ังบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก
สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ื่น
ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน
สทิธิก์ารจัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่าน

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท

ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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เอกสำรในกำรยืน่วซี่ำจนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 
**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี้ ** 
-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,650 บาท (ยืน่วซีา่ทีก่รงุเทพ) 

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,775 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง
เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้นกรณีฉุก
เฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจ
มกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 
5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
 ผูท้ี่ประสงค์จะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / 
ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรณุาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่
ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน

ประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื่องจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซี่ำหนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซี่ำใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จ่ายเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  100 บาท 
- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 2 หนา้

เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  
5.สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปลสถำนฑูตจนี

อำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซี่ำให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
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อตัรำคำ่วซี่ำดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,125 บาท 
 
 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซี่ำดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซี่ำเขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซี่ำโดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

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

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

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

ต าแหน่งงาน................................................................................................................. ................ 
 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย์........................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ................................... 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไมส่ะดวก

ภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 


