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   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที� 27-31 มนีาคม 62 22,888.- 
วนัที� 29 มนีาคม-02 เมษายน 62 20,888.- 
วนัที� 11-15 เม.ย.62 (วนัหยดุสงกรานต)์ 29,888.- 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมการยื�นขอวซีา่เด ี�ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท 
ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถ รวม 150 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

กรณีผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น คา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถ รวม 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตด่ลุพนิจิ 

ราคานี<สาํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ั<น! 

เซี�ยงไฮ ้อูซ๋ ีเมอืงโบราณอูเ่จ ิ<น เวนชิแหง่เจอ้เจยีง  
5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิไทย(TG) 

 เร ิ�มตน้เพยีง 20,888.-                  
รายการทวัร+์ตั�วเครื�องบนิ 

• นมัสการพระใหญห่ลงิซานตา้ฝ๋อ พระพทุธรปูปางหา้มญาตสิมัฤทธิ1ที�ใหญท่ี�สดุในจนี 
• ชมหาดไวท่าน พรอ้มขึ9นชมววิบนตกึ SHANGHAI TOWER ชั 9น 118 
• ชมเมอืงโบราณอูเ่จิ9น งดงามจนไดรั้บฉายาวา่ เมอืงเวนชิแหง่มณฑลเจอ้เจยีง 
• ชอ้ปปิ9งแบบเต็มอิ�ม ที�ตลาดเฉนิหวงเมี�ยว และถนนนนานกงิ 
• เมนูพเิศษ... เสี�ยวหลงเปา,ซโีครงหมอููซ๋,ีไกข่อทา่น+หมตูงโพ,ขาหมอููเ่จิ9น 
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โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 
(สนามบนิสวุรรณภูม)ิ – เซี�ยงไฮ(้สนามบนิเซี�ยงไฮผู้ต่ง)(TG664/10.45-16.00)  – หาดไวท่าน – อุโมงค์
เซอร ์– SHANGHAI TOWER ช ั<น 118 

07.30 น. คณะพรอ้มกนัที� สนามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิประต ู3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยให ้
การตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

10.45 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตผิูต่ง เมอืงเซี�ยงไฮ ้โดย สายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 664 
16.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิูต่งเมอืงเอกเทศเซี�ยงไฮ ้ซึ�งถอืเป็นชมุชนเกา่ตั 9งแตยุ่คสามก๊ก (ปี ค.ศ.220-280)

มหีมูบ่า้นชาวประมงถงึสมัยราชวงศซ์ง่ไดเ้ปลี�ยนแปลงเป็นเซี�ยงไฮซ้ึ�งขณะนั9นเป็นเพยีงชมุชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิ�น 
ค.ศ. 1848 ตวัเมอืงเซี�ยงไฮถ้กูเปิดเป็นเมอืงทา่และเขตเชา่ของนานาชาต ิตั 9งอยู่รมิแม่นํ9าหวงผู่ ห่างจากปากแม่นํ9าแยง
ซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คอื เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซ(ีเกา่) กั 9นโดยแม่นํ9าหวงผู่ หลังผ่านพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ จากนั9นนําทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ตั 9งอยู่บนฝั�งตะวันตกของแม่นํ9าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือ
จรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที�ไดช้ ื�อวา่“พพิธิภัณฑส์ถาปัตยกรรมนานาชาต”ิถอืเป็นสญัลักษณ์ที�โดด
เดน่ของนครเซี�ยงไฮอ้กีทั 9งถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารที�สําคัญแห่งหนึ�งของเซี�ยงไฮต้ลอดแนวยาว
ของหาดไวท่านเป็นแหลง่รวมศลิปะสถาปัตยกรรมที�หลากหลาย นําทา่น ลอดอุโมงคเ์ลเซอรใ์ตแ้ม่นํ9าหวงผู่ลงไป 50 
เมตรภายในอโุมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอรเ์ป็นรูปตา่งๆ ตื�นตาตื�นใจ นําทา่นสู ่SHANGHAI TOWER  ช ั<น 118 เพื�อ
ชมววิตัวเมอืงเซี�ยงไฮ ้ตกึนี9มคีวามสงูถงึ 632 เมตร มกีารออกแบบตกึภายนอกที�แปลกตาดว้ยรูปร่างตกึที�โคง้มนแลดู
คลา้ยเกลยีวที�กําลังบดิทะยานขึ9นสูท่อ้งฟ้า เพื�อสื�อใหเ้ห็นถงึความทันสมัยและเอื9อประโยชน์ในการเก็บพลังงานลมมา
ใชง้าน ภายในสําหรับรองรับบรษัิทชั 9นนําตา่ง ๆ ของจนีพรอ้มการตกแตง่ที�จะมกีารปรับเปลี�ยนชั 9นตา่ง ๆ 121 ชั 9นใหม้ี
ทั 9งหอ้งประชมุ โรงแรม สวนลอยฟ้า ลฟิตท์ี�เร็วที�สดุในโลก พรอ้มดว้ยเทคโนโลยสีดุลํ9าอกีมากมาย และระบบสําหรับ
ดงึพลงังานจากธรรมชาตมิาใช ้อาท ิกงัหันลมและระบบกกัเก็บนํ9าฝน    

 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร...เมนูพเิศษ  ..เสี�ยวหลงเปา 
 

 พกัที� HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง เย็น โรงแรมที�พกั 

1 
(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – เซี�ยงไฮ(้สนามบนิเซี�ยงไฮผู้่ตง)
(TG664/10.45-16.00)  – หาดไว่ทาน – อุโมงคเ์ซอร ์– 
SHANGHAI TOWER ชั 9น 118  

✈ �  
SHANGHAI HOLIDAY INN 

EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่
ระดบั 4ดาว 

2 เซี�ยงไฮ ้– เมอืงโบราณอูเ่จิ9น+ลอ่งเรอื – หังโจว – ลอ่งเรอื
ทะเลสาบซหี ู– หมูบ่า้นใบชาหลงจิ�ง �  �  �  SUZHOU YITEL  HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

3 หังโจว – ผลติภัณฑ์ผา้ไหม – อู๋ซ ี– พระใหญ่หลงิซาน 
(รวมรถกอลฟ์) – ศาลาฝานกง – พพิธิภณัฑก์านํ9าดนิทราย �  �  �  VEEGLE SINCERE HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

4 อูซ๋ ี– เซี�ยงไฮ ้– ศนูยอ์ญัมณีหยก – ตลาดเฉนิหวังเมี�ยว – 
ถนนนานกงิ – STARBUCK RESERVE ROASTERY  �  �  �  

SHANGHAI HOLIDAY INN 
EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่

ระดบั 4ดาว 

5 
ศูนยว์จัิยทางการแพทยแ์ผนจนี – THAMES TOWN – 
เซี�ยงไฮ(้สนามบนิเซี�ยงไฮผู้่ตง) – กรุงเทพฯ(สนามบนิ
สวุรรณภมู)ิ(17.25-21.00) 

�  �  ✈  
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วนัที� 2 เซี�ยงไฮ ้– เมอืงโบราณอูเ่จ ิ<น+ลอ่งเรอื – หงัโจว – ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู– หมูบ่า้นใบชาหลงจิ�ง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ ตําบลอูเจ ิ<น เป็นทอ้งถิ�นเก่าแก่ อุดมไปดว้ยโบราณสถานและโบราณวัตถุ ตําบลอูเจิ9นตั 9งอยู่ใน

เมอืงถงเซยีง มณฑลเจอ้เจยีงทางภาคตะวันออกของจนี อยู่รมิคลองขดุ "ตา้ยุ่นเหอ" ซึ�งเป็นคลองขดุที�ยาวที�สดุของ
โลก ห่างจากนครเซี�ยงไฮเ้พยีง 100 กโิลเมตร ตําบลอเูจิ9น มปีระวัตอิารยธรรมที�ยาวนานถงึ 7,000 ปี มปีระวัตใินการ
สรา้งตําบลที�นานกว่า 1,300 ปี นําท่านเขา้สู ่เมอืงโบราณอูเจ ิ<น เมอืงโบราณที�มชี ื�อเสยีงมากของมณฑลเจอ้เจยีง 
ตั 9งอยูร่มิทะเลสาบไทห่ ูทะเลสาบขนาดใหญท่ี�ครอบคลมุพื9นที�ของมณฑลเจ๋อเจยีงและมณพลเจยีงซ ูเป็นเมอืงโบราณ
ที�อนุรักษ์และคงสภาพบา้นเรือนตามแบบสมัยราชวงคช์งิ ไม่วา่จะเป็นลวดลายการแกะสลักไมต้ามหนา้ตา่ง หรือการ
แกะสลกัหนิที�มคีวามประณีตงดงาม ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเมอืงอเูจิ9น เมอืงที�ไดช้ ื�อวา่ "นครเวนชิแห่งมณฑล
เจอ๋เจยีง" มปีระวตัศิาสตรก์วา่ 1,000 ปี ชมชวีติความเป็นอยู่ของชาวบา้นรมินํ9า สถานที�บง่บอกความเป็นเจยีงหนันซึ�ง
เป็นบา้นเกดิ "เหมาตุน้" ชมสิ�งกอ่สรา้งโบราณสมัยราชวงศ ์หมงิและราชวงศแ์มนจู สภาพแวดลอ้มภายในเมอืงโบราณ
อเูจิ9นนั9นยังคงความสวยงามน่าอยู ่มคีคูลองไหลผ่านกลางหมู่บา้น สะพานขา้มคคูลอง โบราณสถานและโบราณวัตถุที�
น่าสนใจอกีมากมาย ที�แห่งนี9ท่านจะไดส้มัผัสถงึบรรยากาศความเป็นเมอืงโบราณ และความเป็นโมเดริ์นที�ผสมผสาน
ไดอ้ยา่งลงตวั 

 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษ...ขาหมูอูเ่จ ิ<น 
บา่ย  นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงหงัโจว เป็นเมอืงที�มปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยในสมัยราชวงศฉ์นิ 

มีชื�อเรียกว่าเมืองเฉียนถัง สมัยราชวงศส์ุยเปลี�ยนเป็นหังโจวต่อมาในสมัยราชวงศซ์่งไดต้ั 9งหังโจวเป็นเมืองหลวง 
หังโจวเป็นเมืองงดงามดว้ยธรรมชาต ิทั 9งภูเขา ทะเลสาบ ตน้ไม ้และสวนจนไดรั้บสมญานามว่า “สวรรคบ์นดนิ”
เนื�องจาก ซโูจว+หังโจว =ซูหัง แปลว่า “ฟากฟ้ามสีรวงสวรรค ์บนผนืปฐพก็ีม ีซ ูหัง นําทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู
ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที�มชี ื�อเสยีงโดง่ดังไปทั�วโลก มเีนื9อที� 5.66 ตารางกโิลเมตร ความยาวโดยรอบ
ประมาณ 15 กโิลเมตร นํ9าลกึเฉลี�ย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบงึนํ9าลกึ นําทา่นชม หมูบ่า้นใบชาหลงจิ�ง 
ซึ�งเป็นชาเขยีวที�มชี ื�อที�สดุของประเทศจนี ใหท้า่นไดช้มิชาเพื�อสขุภาพ 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร...เมนูพเิศษ..ไกข่อทาน+หมูตงโพ 
 

 พกัที�  SUZHOU YITEL HOTEL  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัที� 3 หงัโจว – ผลติภณัฑผ์า้ไหม – อู๋ซ ี– พระใหญห่ลงิซาน (รวมรถกอลฟ์) – ศาลาฝานกง – พพิธิภณัฑก์านํ<า

ดนิทราย 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 แวะเยี�ยมชม รา้นผา้ไหมจนี ผลติภัณฑท์ี�ทําจากไหม ไม่วา่จะเป็นเสื9อผา้ ผา้พันคอ ฯลฯ ชมวธิกีารนําเสน้ไหมออกมา

ผลติเป็นสนิคา้ทั 9งใชเ้ครื�องจักร ชมการดงึใยไหมรังแฝด เพื�อมาทําไสน้วมผา้ห่มไหม เหมาะกับการซื9อเป็นทั 9งของฝาก 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอู๋ซ ีซึ�งเป็นเมอืงอตุสาหกรรมเบา และมฉีายาวา่เมอืงเซี�ยงไฮน้อ้ยเดมิมชีื�อวา่ ซซีานเลา่กันวา่
เมื�อสองพันปีก่อนมีการผลติดบีุกในเมืองนี9และต่อมาแร่ดบีุกถูกขุดเจาะจนหมดสิ9นแต่บังเอญิมีคนขุดพบศลิาจารึก
โบราณชิ9นหนึ�งมใีจความวา่ “มอีาวธุ แผ่นดนิจะไม่สงบ หากปราศจากอาวธุแผ่นดนิจะร่มเย็นเป็นสขุ”  จงึไดเ้ปลี�ยน
ชื�อใหมว่า่ อูซ๋ ีแปลวา่ไมม่ตีะกั�ว  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู..ซี�โครงหมูอูซ๋ ี
 

 
บา่ย  เดนิทางสู่ วดัหลงิซาน ตั 9งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที�กวา้งใหญ่ อยู่เชงิเขาหลงิซานที�สวยงาม เป็นสถาปัตยกรรมที�

ยิ�งใหญ่อลังการ สะทอ้นใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมที�มปีระวัตอิันยาวนานอย่างมชีวีติชวีา แสดงใหเ้ห็นถงึความสง่างามน่า
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เกรงขามและความยิ�งใหญข่องพุทธศาสนา จากนั9นนําทา่นนั�งรถกอลฟ์สูพ่ระพุทธรูปขนาดสงู 88 เมตร เป็นพระพุทธรูป
ปางหา้มญาตขินาดใหญ่ พระใหญห่ลงิซานตา้ฝอ ลักษณะพระพักตรส์ง่างาม และนําทา่นชมภายใน ศาลาฝานกง  
เชญิท่านไหวพ้ระขอพร ตามอัธยาศัย  นําท่านเยี�ยมชม พพิธิภณัฑก์านํ<าชาดนิทราย เป็น พิพิธภัณฑท์ี�รวบรวม 
ศลิปะ เครื�องปั9นดนิเผา ในรูปแบบกานํ9าชาจากทั�วทกุสารทศิของแผ่นดนิจนี แสดงถงึความมั�งคั�งของวัฒนธรรมการดื�ม
ชาที�ยาวนานในอดตี ตั 9งแตพ่บรุุษจนถงึปัจจบุนั มากกวา่ 4,000 ปี 

คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 

  พกัที�  VEEGLE SINCERE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัที� 4 อู๋ซ ี– เซี�ยงไฮ ้– ศูนยอ์ญัมณีหยก – ตลาดเฉนิหวงัเมี�ยว – ถนนนานกงิ – STARBUCK RESERVE 

ROASTERY 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู ่มหานครเซี�ยงไฮ ้เป็นเมอืงศูนยก์ลางความเจรญิในดา้นตา่งๆ ของภูมภิาคทั 9งทางดา้นเศรษฐกจิ 

การคา้ การเงนิ การลงทนุ รวมถงึ ดา้นแฟชั�น และการทอ่งเที�ยว เซี�ยงไฮจ้งึนับเป็นความภาคภูมใิจของชาวจนี โดยถอื
ไดว้่าเซี�ยงไฮเ้ป็นสัญลักษณ์ของจนียุคใหม่ในดา้นความกา้วหนา้และความทันสมัย แวะชม อัญมณีลํ9าค่า หยก เป็น
เครื�องประดับที�นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื�อว่าใส ่แลว้จะชว่ยป้องกันอันตรายได ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื9อ กําไรหยก 
แหวนหยก หรอืผเีซยีะสัตวม์งคลที�มคีุณภาพและมชีื�อเสยีงของประเทศจนี นําท่านเดนิทางสู ่ตลาดเฉงิหวงเมี�ยว 
หรือที�เรียกกันว่า วัดเทพเจา้ประจําเมือง เคยตั 9งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ�งไดก้ลายเป็นศูนย์รวมสนิคา้ และอาหาร
พื9นเมืองที�แสดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซี�ยงไฮม้ีการผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจุบันไดอ้ย่างลงตัว ซึ�งเป็นย่าน
สนิคา้ราคาถกูที�มชี ื�ออกีย่านหนึ�งของนครเซี�ยงไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ9งตามอธัยาศยั   

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

 
 นําทา่นสู ่ถนนนานจงิ หรอื นานจงิลู ่( Nanjing Lu) เป็นถนนที�เกา่แกข่องเซี�ยงไฮส้รา้งขึ9นตั 9งแตปี่ ค.ศ. 1851 ถอืวา่

เป็น walking street หรอื ถนนคนเดนิ มคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร พื9นถนนปดูว้ยหนิออ่น และมลีวดลายเซรามกิสวย
งาม 2 ฝากฝั�งของนานจงิลู ่เป็นที�ตั 9งของรา้นคา้มากมาย มทีั 9งรา้นขายเสื9อผา้แฟชั�น รา้นขายของที�ระลกึ รา้นอาหาร 
ภัตตาคารหรู รา้นจวิเวลรี�ช ื�อดัง ทั 9งรา้นที�เป็นของคนจนีทอ้งถิ�น และของต่างชาต ิรา้นฟาสตฟ์ู้ ด มตีั 9งแต่ รา้น KFC, 
McDonald, SUBWAY Pizza Hut รา้นไอศครมี นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง Starbucks Reserve Roastery สาขา
ใหม่ในเซี�ยงไฮ ้ใหญ่กวา่สาขาปกต ิ300 เทา่ สําหรับสาขา Reserve Roastery ที�เพิ�งเปิดใหบ้รกิารในเซี�ยงไฮใ้หม่
หมาดเมื�อวนัที� 6 ธ.ค.ที�ผา่นมานี9 สาขานี9นอกจากความยิ�งใหญอ่ลงัการแลว้ ยังมบีารจ์บิกาแฟที�ยาวที�สดุในโลก ถงึ 88 
ฟตุ  ขึ9นแทน่เป็นสาขาที�มบีารจ์บิกาแฟยาวที�สดุในโลกของ Starbucks ลกูคา้สามารถมาชมการคั�วกาแฟสดๆ สมัผัส
บรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื�องดื�มตา่งๆ กวา่ 100 เมนู รวมทั 9งเครื�องดื�มที�มเีฉพาะสาขานี9แหง่เดยีวเทา่นั9น 

คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 

 พกัที� HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัที� 5 ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนจนี – THAMES TOWN – เซี�ยงไฮ(้สนามบนิเซี�ยงไฮผู้ต่ง) – กรุงเทพฯ

(สนามบนิสวุรรณภูม)ิ 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําทา่นสู ่ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนจนี ฟังเรื�องราวสมุนไพรและคน้ควา้ยาแผนจนีโบราณ เป่าซหูลงิ หรอืในชื�อ

วา่ ยาบวัหมิะ ยาประจําบา้นที�มชี ื�อเสยีง ชมวดีทีัศน์และฟังพรรยายสรรพคณุของยาสมุนไพรจนีแตล่ะชนิด นําทา่นสู ่
เทมสท์าวน"์ (Thames Town) เมอืงจําลองเล็กๆ สไตลอ์ังกฤษ ซึ�งมทีั 9งตูโ้ทรศัพทส์แีดง ชื�อถนนตามแบบอังกฤษ 
วหิารแนวกอธคิ และแม่นํ9าเทมสท์ี�โด่งดังก็ถูกจําลองมาไวท้ี�นี�ดว้ยเหมอืนกัน ซึ�งดคูลา้ยสถานที�จรงิมากๆ ปัจจุบันที�นี�
กลายเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวยอดฮติของผูค้นในเซี�ยงไฮท้ี�นยิม มาพักผ่อน  เดนิเลน่ ถ่ายรูปชลิลใ์นสไตลย์ุโรป  อสิระให ้
ทา่นเดนิเลน่ และถา่ยรูปตามอธัยาศยั 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 สมควรแกเ่วลานําทา่นสูส่นามบนิเซี�ยงไฮ ้
17.25  น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 665 
21.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
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โปรแกรม : เซี�ยงไฮ ้อูซ๋ ีเมอืงโบราณอูเ่จ ิ<น  เวนชิแหง่เจอ้เจยีง  5 วนั 4 คนืโดยสายการบนิไทย 
(GO1PVG-TG003) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ12 ปี 
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

วนัที� 27-31 ม.ีค.62 22,888 22,888 22,888 5,000 11,888 

วนัที� 29 ม.ีค.-02 เม.ย.62 20,888 20,888 20,888 5,000 9,888 

วนัที� 11-15 เม.ย.62 29,888 29,888 29,888 5,000 13,888 

 ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 5,888  
ราคานี<รวมรายการทวัร ์ต ัyวเครื�องบนิ  (ไมร่วมวซีา่จนี) 

 

 
ขอ้ควรทราบ : รา้นที�ระบใุนโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้ (ขอความรว่มมอืลกูคา้ทกุทา่นแชเ่ทา้), ไขม่กุ, 
รา้นผา้ไหม ซึ�งจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเที�ยวทกุทา่นทราบวา่ 
ทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซื9อหรอืไมซ่ื9อขึ9นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทั 9งสิ9น 
 
เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครั 9งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ9นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ1ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั 9ง เพื�อ

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทั 9งไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 9งสิ9น 

3.  การชาํระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชาํระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาชาํระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั 9งหมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ1 เก็บคา้ใชจ้า่ยทั 9งหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําที�พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ั 9งหมดเนื�องจากคา่ตั�วเป็นการ
เหมาจา่ยในเที�ยวบนินั9นๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึ9นไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนี<รวม 

โปรดทราบ:โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม 
หรอืเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยวบางรายการ ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

ในกรณีที�มจีํานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 
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1.  คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ชั 9นประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ
6 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซื9อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ�มเตมิกบัทางเจา้หนา้ที�บรษัิทได ้** 
 - เบี9ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี9ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ9ามนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

 
อตัราคา่บรกิารนี<ไมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ9าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น  
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง,คา่โทรศัพท,์คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 150 หยวน/ทา่น/ทรปิ  

**กรณีที�มจํีานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เกบ็ คา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 200 หยวน /
ทา่น/ทรปิ** 

        8.      คา่ธรรมเนยีมยื�นวซีา่จนี แบบเดี�ยว 4 วัน ทําการ สําหรับพาสปอรต์ไทย ทา่นละ 1,650 บาท 
 
หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิ1ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี9 เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอื�นๆที�อยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ9นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกู
ทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเที�ยวจะสิ9นสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ1และจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารที�ทา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 9งสิ9น 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมสีิ�งผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี9เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั 9งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง 
และโรงแรมที�พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี9อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี9คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจบุนั หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสงูขึ9น บรษัิทฯ สงวนสทิธิ1ที�จะปรับ
ราคาตั�วเครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะ
จัดบรกิารทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั9นๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิ1ในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั 9งสิ9นแทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั9น 
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9. หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั 9งสิ9น แตท่ั 9งนี9ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�
อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ1การจัดหานี9โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ1 ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 9งสิ9น และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ9นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั 9ง มเิชน่นั9น
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั 9งสิ9น 

 
เอกสารในการยื�นวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ ี�ถอืพาสสปอรต์ไทย 

**ยื�นวซีา่เดี�ยวคา่บรกิารดังนี9 ** 
- ยื�นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื�นดว่น 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่าํรดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิ9ว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พื9นหลังขาวเทา่นั9น**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติ�กเกอร ์หรอืรปูพริ9นจากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสื9อสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสื9อยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ ิ9มเห็นฟัน มองเห็นทั 9งใบหนา้รวมถงึใบหทูั 9ง  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื�องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั�น เเวน่สายตา 
3. สําหรับผูท้ี�ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นั9นกอ่น

การสง่เอกสารยื�นวซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, สําเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี� http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที�เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกี�ยวกบัสถานที�ศกึษา สถานที�ทํางาน ตําแหน่งงาน ที�อยูปั่จจบุนั ที�อยูท่ี�ทํางาน ญาตทิี�ตดิตอ่ได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ที�ทํางาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ที�มปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยื�นวซีา่ ดังนั9นกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยื�นวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิ�มเตมิหรอื
เปลี�ยนระเบยีบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสทิธิ1ของสถานทตู และบางครั 9งบรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี�ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่น
จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื�องจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิี�ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ทํางานในประเทศไทยเทา่นั9น 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนื�องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีที�ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิ�ม 5,210 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื�นๆ จา่ยเพิ�ม  1,750 บาท ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา 
- เอกสารที�ตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิ9ว จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พื9นหลังขาวเทา่นั9น**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติ�กเกอร ์หรอืรปูพริ9นจากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสื9อสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสื9อยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
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- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ ิ9มเห็นฟัน มองเห็นทั 9งใบหนา้รวมถงึใบหทูั 9ง  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื�องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั�น เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นที�แปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทาํวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี< 
1. ชื�อเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยที�ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูถา่ยเกา่ ที�ถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยที�มวีวิดา้นหลัง ที�ถา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื�อยื�นทําวซีา่ 
4. นํารปูถา่ยที�เป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูที�พริ9นซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ที�ตอ้งจา่ยเพิ�มใหส้ถานฑตูจนี เมื�อทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยื�นวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มทา่นละ  1,125 บาท 

 
(ตา่งชาตฝิร ั�งเศสและประเทศยโุรปที�เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยี�ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั�งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
 
ประกาศ 
เนื�องจากสภาวะนํ9ามนัโลกที�มกีารปรับราคาสงูขึ9น ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํ9ามนัขึ9นในอนาคต ซึ�งทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ1เก็บคา่ภาษีนํ9ามนัเพิ�มตามความเป็นจรงิ   
 
 

**สถานทตูจนีมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี<** 

เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ั<งหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 

ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชื�อคูส่มรส ................................................................................. 

ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ที�อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ที�อยูส่ถานที�ทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ี�ถกูตอ้งที�สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 
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ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมื�อวันที�............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที�............ เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมื�อวันที�............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที�............ เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชื�อบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................ 
RELATION.......................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................ 
RELATION.......................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่
สะดวกภายหลงั  ท ั<งนี<เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นี<  (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 


