
1 เซ่ียงไฮ ้หงัโจว พกั 5 ดาว บฟุเฟ่ตก์ุง้มงักร 4 วนั 2 คืน โดย สายการบนิไชน่าเซาทเ์ทิรน์                       [GQ1PVG-CZ004]                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ลอ่งเรือคลองขดุตา้หยนุเหอ | ถ่ายรูปดา้นลา่งตึกเซ่ียงไฮท้าวเวอร ์|เจดียห์ลกัเมืองเฉิงหวางเก๋อ 
 STARBUCK RESERVE ROASTERY | พกัโรงแรม 5 ดาว | บฟุเฟ่ตซี์ฟูด้พรอ้มกุง้มงักรไม่อัน้  

 
 

  

 

 

 

  

เซีย่งไฮ้ หงัโจว พัก 5 ดาว บุฟเฟ่ตซ์ฟู้ีดกุ้งมังกร 4 วัน 2 คนื 

เดนิทาง พฤศจกิายน 62 -มนีาคม 63  

 

 
ราคาเร่ิมต้นเพียง 7,999.- 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ CZ8464 : 02.00-07.20 น. 
วนัท่ี 2.  เซ่ียงไฮ ้(สนามบนิเซ่ียงไฮผู้ต่ง) – หงัโจว-ลอ่งเรือคลองโบราณตา้หยนุเหอ-หมูบ่า้นใบชาหลงจิ่ง  -ขึน้เจดียห์ลกัเมืองเฉิงหวางเก๋อ +พรอ้ม

ชิมขนมรากบวั-ชอ้ปปิง้ HANGZHOU OUTLET 
วนัท่ี 3.  หงัโจว-เซ่ียงไฮ-้ ศนูยน์วดเทา้(ยาบวัหิมะ) – ถ่ายรูปดา้นล่างตึกเซ่ียงไฮท้าวเวอร์-หาดไว่ทาน-ศนูยผ์า้ไหม-ถนนนานกิง – STARBUCK 

RESERVE ROASTERY 
วนัท่ี 4.    ศนูยห์ยก – วดัหลงหวั – ตลาดรอ้ยปีเฉินหวงเม่ียว – ถนนศิลปะเทียนจ่ือฝาง – เซ่ียงไฮ ้(สนามบินเซ่ียงไฮผู้่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบิน

สวุรรณภมู)ิ CZ8463 : 21.15-00.50 น. 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) CZ8320 : 02.00-07.20 น. 

23.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิไชน่าเซาทเ์ทิรน์ 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุท่าน 

วันที ่2 
เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) –หงัโจว-ล่องเรือคลองโบราณต้าหยุนเหอ-หมู่บ้าน
ใบชาหลงจิ่ง -ขึ้นเจดียห์ลักเมืองเฉิงหวางเก๋อ+พร้อมชิมขนมรากบัว-ช้อปป้ิง 
HANGZHOU OUTLET 

02.00 น. ออกเดนิทางสู ่มหานครเซี่ยงไฮ้ สนามบนิเซี่ยงไฮ้ผู่ตง โดย สายการบนิไชน่าเซาทเ์ทิรน์ เท่ียวบนิท่ี CZ8320  
(มีบริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

07.20 น. เดนิทางถึง มหานครเซี่ยงไฮ้ สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง เมืองเอกเทศเซ่ียงไฮ ้ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตัง้แต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220 -
280) เป็นหมูบ่า้นชาวประมงจนถึงสมยัราชวงศซ์่งไดเ้ปล่ียนแปลงเป็นเซ่ียงไฮซ้ึ่งขณะนัน้เป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลงัจากสงคราม
ฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตวัเมืองเซ่ียงไฮถ้กูเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตัง้อยู่รมิแม่น า้หวงผู่ ห่างจากปากแม่น า้แยงซีเกียง 
17 กิโลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คือ เขตผูต่ง(ใหม)่ และเขตผูซี่(เก่า) กัน้โดยแมน่ า้หวงผู ่น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมือง 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากท่ีสุดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสัช
อตุสาหกรรมและสถาบนัศลิปะท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีค  าเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจว
และซูโจววา่ “บนฟา้มีสวรรค ์บนดนิมี ซู(โจว) หงั(โจว)” เพลดิเพลนิกบัทิวทศันอ์นังดงามสองฟากถนน  จากนัน้น าท่าน  ล่องเรือ
คลองโบราณต้ายุ่นเหอ ซึ่งมีประวตัิความเป็นมากว่า2,500 ปี โดยคลองแห่งนีมี้ความยาวทัง้หมดประมาณ1,794 กิโลเมตร
และคลองขดุนีใ้ชแ้รงงานของคน ท่ีโบราณท่ีสดุและเป็นคลองท่ียาวท่ีสดุซึ่งไหลผ่านปักกิ่ง , เทียนสิน, เหอเป่ย, ซานตง, เจียงซู
และเจอ้เจียง ช่วงท่ีอยู่เมืองหางโจวจะมีความยาว 39 กิโลเมตร ใหท้่านไดช้มววิทิวทศันส์องขา้งทางท่ียังคงถูกรกัษาแบบโบราณ
ไว ้

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (เมนูพเิศษ ไก่ขอทาน+หมูตงโพ) 

 น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บ้านเหมยเจยีอู (ไร่ชาหลงจิง่)  แหลง่ผลติใบชาเขียวท่ีขึน้ช่ือของจีน ใหท้่านไดช้ิมชาขึน้ช่ือ โดยกล่าวกัน
วา่ “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวนั”   น าท่าน ขึน้ชมววิบนเจดยีห์ลักเมืองเฉิงหวางเก๋อ ลกัษณะเป็นอาคาร
โบราณสงูเจ็ดชัน้ มีลักษณะสถาปัตยกรรมของราชวงศซ์่งผสมราชวงศห์ยวน สงู 41.6 เมตร ประตทูางเขา้ท าจากหินขดั เป็น
สญัลกัษณข์องประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานของเมืองหางโจว หากมองขึน้ไปบนชัน้สองของ "หอหลกัเมือง" จะเห็นแผ่นจารึกเขียน
โดยนายเฉิน ช่างภาพชาวจีนผูโ้ดง่ดงั ศาลหลกัเมืองนีต้ัง้ขนาบทัง้สองดา้นดว้ย "ทะเลสาบและภเูขาแปดรอ้ยไมล ์โดยชัน้แรกและ
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ชัน้สองจะมีลานแสดงวฒันธรรมประวตัิศาสตรแ์ละประเพณีพืน้บา้นท่ีมีลักษณะเฉพาะ ชัน้ท่ีสามและหา้เป็นหอ้งชาและลาน
แสดงศลิปะดนตรีจากสาวเมืองหงัโจว (ใหท้่านชิมขนมรากบวัคนละหนึ่งถว้ยและชมการแสดงดนตรี) และชัน้ส่ีเหมาะแก่การชม
ววิรอบๆ ทะเลสาบซีห ูเป็นอนัหนึ่งสถานท่ี ท่ีนอ้ยคนจะไดย้ลความงามในมมุสงู   

 

 
 น าท่านสู ่HANGZHOU OUTLET สถานท่ีชอ้ปปิง้สดุฮิตของชาวหงัโจว ท่ีเต็มไปดว้ยสินคา้เสือ้ผา้ แฟชั่น กระเป๋า รองเทา้ และ

อ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหท้่านเลือกชอ้ปปิง้สนิคา้ตามอธัยาศยั 
 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  

ทีพั่ก โรงแรม HANGZHOU LILY  HOTEL   หรือเทยีบเท่า 5 ดาว (ท้องถิ่น) 
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วันที ่3 
หงัโจว-เซี่ยงไฮ-้ศูนยน์วดเทา้(ยาบัวหมิะ) – ถ่ายรูปด้านล่างตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร-์
หาดไว่ทาน-ศูนยผ์้าไหม-ถนนนานกิง–STARBUCK RESERVE ROASTERY 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางกลบัสู ่เมืองเซี่ยงไฮ้  ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตัง้แต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บา้นชาวประมงจนถึงสมยั

ราชวงศซ์่งไดเ้ปล่ียนแปลงเป็นเซ่ียงไฮซ้ึ่งขณะนัน้เป็นเพียงชมุชนเลก็ๆหลงัจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตวัเมืองเซ่ียงไฮถ้กูเปิดเป็น
เมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาต ิตัง้อยู่รมิแมน่ า้หวงผู ่ห่างจากปากแมน่ า้แยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่
ตง(ใหม)่ และเขตผูซี่(เก่า) กัน้โดยแมน่ า้หวงผู ่น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมือง  น าท่านสู ่ศูนยน์วดเท้า(ยาบัวหิมะ)  พรอ้ม
ฟังบรรยายเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณจีน อดีตถึงปัจจบุนั การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปี รบัฟังการวินิจฉัยโรค
โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ พรอ้มผอ่นคลายนวดฝ่าเทา้   
หมายเหต ุ: ขอความรว่มมือ กรุณาแช่เทา้ทกุท่าน (ไมมี่คา่ใชจ้่าย) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 

 
 จากนัน้น าท่าน ถ่ายรูปด้านล้างตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร ์ (ไม่รวมค่าต๋ัวขึน้ชมวิว) เป็นตึกท่ีสรา้งขึน้ใหม่ล่าสุดและมีความสูง

ท่ีสดุในเซ่ียงไฮ ้ ตึกนีมี้ความสงูถึง 632 เมตร มีการออกแบบตึกภายนอกท่ีแปลกตาดว้ยรูปร่างตึกท่ีโคง้มนแลดคูลา้ยเกลียวท่ี
ก าลงับิดทะยานขึน้สู่ทอ้งฟ้า เพ่ือส่ือใหเ้ห็นถึงความทันสมยัและเอือ้ประโยชนใ์นการเก็บพลงังานลมมาใชง้าน ภายในส าหรบั
รองรบับรษัิทชัน้น าตา่ง ๆ ของจีนพรอ้มการตกแตง่ท่ีจะมีการปรบัเปล่ียนชัน้ต่าง ๆ 121 ชัน้ใหมี้ทัง้หอ้งประชุม โรงแรม สวนลอย
ฟา้ ลฟิตท่ี์เรว็ท่ีสดุในโลก พรอ้มดว้ยเทคโนโลยีสดุล า้อีกมากมาย และระบบส าหรบัดึงพลงังานจากธรรมชาติมาใช้ อาทิ กังหัน
ลมและระบบกกัเก็บน า้ฝน   อิสระใหท้่านถ่ายรูปคูต่กึตามอธัยาศยั 
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 น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถ้ึง 4กิโลเมตรเป็นเขต

สถาปัตยกรรมท่ีไดช่ื้อวา่ “พพิธิภณัฑน์านาชาตงิ”   ถือเป็นสญัลกัษณท่ี์โดดเดน่ของนครเซ่ียงไฮ ้อีกทัง้ถือเป็นศนูยก์ลางทางดา้น
การเงินการธนาคารท่ีส  าคญั แห่งหนึ่งของเซ่ียงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไวท่นัเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมท่ีหลากหลาย เช่น 
สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นท่ีตัง้ของหน่วยงาน
ภาครฐั เช่น กรมศลุกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่ของบรษัิทตา่งๆ  น าท่านเย่ียมชม ศูนยผ้์าไหม ผลติภณัฑท่ี์ท าจากไหม ไม่
วา่จะเป็นเสือ้ผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ ชมวธีิการน าเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครื่องจักร ชมการดึงใยไหมรงัแฝดเพ่ือมาท าไส้
นวมผา้ห่มไหม เหมาะกับการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใชเ้อง     น าท่านสู่ ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่ ( NANJING LU) เป็น
ถนนท่ีเก่าแก่ของเซ่ียงไฮ้สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่าเป็น WALKING STREET หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 
กิโลเมตร พืน้ถนนปดูว้ยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของนานจิงลู่ เป็นท่ีตัง้ของรา้นคา้มากมาย มีทัง้รา้น
ขายเสือ้ผา้แฟชั่น รา้นขายของท่ีระลกึ รา้นอาหาร ภตัตาคารหรู รา้นจิวเวลรี่ช่ือดงั ทัง้รา้นท่ีเป็นของคนจีนทอ้งถิ่น   

 

 
 น าท่านเดนิทางไปยงั STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหมใ่นเซ่ียงไฮ ้ใหญ่กวา่สาขาปกต ิ300 เท่า ส  าหรบัสาขา 

RESERVE ROASTERY ท่ีเพิ่งเปิดใหบ้ริการในเซ่ียงไฮ้ใหม่หมาดเม่ือวนัท่ี 6 ธ.ค.ท่ีผ่านมานี ้สาขานีน้อกจากความยิ่งใหญ่
อลังการแล้ว ยังมีบาร์จิบกาแฟท่ียาวท่ีสุดในโลก ถึง 88 ฟุต  ขึน้แท่นเป็นสาขาท่ีมีบาร์จิบกาแฟยาวท่ีสุดในโลกของ 
STARBUCKS ลกูคา้สามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สมัผสับรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่มต่างๆ กว่า 100 เมน ู
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รวมทัง้เครื่องดื่มท่ีมีเฉพาะสาขานีแ้ห่งเดียวเท่านัน้ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ เส่ียวหลงเปา) 
ทีพั่ก โรงแรม SHANGHAI XIDI   HOTEL   หรือเทยีบเท่า 5 ดาว (ท้องถิ่น) 

วันที ่4 
ศูนยห์ยก – วัดหลงหวั –ตลาดเฉินหวงเมีย่ว- ถนนศลิปะเทยีนจื่อฝาง – เซี่ยงไฮ้ (สนามบิน
เซีย่งไฮ้ผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ CZ8319 : 21.15-00.50 น. 

เช้า รับประทานอาหารเช้า   ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 แวะชม อญัมณีล า้คา่ หยก เป็นเครื่องประดบัท่ีนิยมกนัอย่างแพรห่ลายเพราะเช่ือวา่ใส ่แลว้จะช่วยปอ้งกันอันตรายได ้ใหท้่านได้

เลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัวม์งคลท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน   
 

 
 น าท่านเดนิทางสู ่วัดหลงหัว วดัเก่าแก่คูบ่า้นคูเ่มืองเซ่ียงไฮ ้ท่ีมีอายุกว่า 1,500 ปี วดัแห่งนีถู้กสรา้งขึน้ในยุคสามก๊ก ดว้ยความ

ตัง้ใจของซุนกวนท่ีตอ้งการอทุิศใหแ้ก่มารดาผูล้่วงลบั และไดใ้ชช่ื้อวดัว่า ‘เซียนซ่ือ เป็นช่ือแรก ก่อนจะเปล่ียนมาใชช่ื้อ ‘หลงหัว
จนถึงปัจจุบนั ภายในวัดมีวิหารเจ็ดหลังตัง้อยู่บนพืน้ท่ีกวา้งขวางท่ีสุดในบรรดาวัดของนครเซ่ียงไฮ ้วิหารแต่ละหลังมีรูปป้ัน
พระพทุธรูปและเทพผูพ้ิทักษ์ประดิษฐานอยู่ให้ผูค้นไดเ้ขา้มากราบไหวข้อพรอาทิ ในวิหารใหญ่มีพระศรีศากยมณีุ วิหารพระ
เมตไตรย หรือ วหิารเจา้แมก่วนอิมท่ีมีองคเ์จา้แมก่วนอิมพนักรรายลอ้มดว้ยพระพทุธรูปสีทอง 500 องค ์ดา้นตรงขา้มวดัมีเจดีย์
หลงหวั (LONGHUA PAGODA) เจดียแ์ปดเหล่ียมโบราณ 6 ชัน้ สงู 44 เมตร เป็นเจดียท่ี์ถกูสรา้งขึน้มาใหม่ในปี 922 แทนเจดีย์
องคเ์ดมิแตไ่มอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน   

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร ( เมนูพเิศษ  บุฟเฟ่ตอ์าหารซีฟู้ด... ท่านจะเตม็อิ่มจุใจกับการทานอาหารทะเล 
หอย ปู กุ้งมังกร แบบไม่อ้ัน นอกจากนี้ยังมีอาหารอื่นๆ อาทิเช่น  ขนมหวาน ผลไม้  ไอศครีม และเคร่ืองดื่ม
น ้าอัดลม เบยีร ์เหล้า  ไวน ์ฯลฯ) 

 

 
 น าท่านสู ่ตลาดเฉินหวังเม่ียว หรือท่ีเรียกกนัวา่ ศาลเจา้พอ่หลกัเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งไดก้ลายเป็นศนูยร์วมสินคา้

และอาหารพืน้เมืองท่ีแสดงถึงเอกลกัษณข์องชาวเซ่ียงไฮซ้ึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบนัไดอ้ย่างลงตวั  ซึ่งเป็นย่าน
สนิคา้ราคาถกูท่ีมีช่ืออีกย่านหนึ่งของนครเซ่ียงไฮ ้ใหท้่านอิสระชอ้ปปิง้ตามอธัยาศยั   จากนัน้น าท่านชม ย่านศลิปะถนนเทียนจื่
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อฝาง เป็นเขตอยู่อาศยัของชาวบา้นในยคุ ค.ศ.1920 – 1930 ประกอบไปดว้ยบา้นทรงยโุรปสลบักับบา้นแบบจีน ถนนแห่งนีเ้ริ่ม
มีช่ือเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจดัแสดงผลงานศลิปะจากศิลปินแบบติดดิน หรือท่ีปัจจุบนัเรียกว่า แนวสตรีท ภายในเต็ม
ไปดว้ยคาเฟ่ และรา้นขายของท่ีระลกึ และงานแสดงของศลิปินทัง้ในและตา่งประเทศ 

 

 
 อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  
 สมควรแก่เวลาน าท่านสู ่สนามบนิเซี่ยงไฮ้ผู่ตง 

23.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) โดยสายการบนิไชน่าเซาทเ์ทิรน์ เท่ียวบนิท่ี CZ8319 
(มีบรกิารอาหารรอ้นบนเครื่อง) 

00.50+1 น. เดนิทางถึง กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) โดยสวสัดภิาพ 
 

อัตราค่าบริการ :  เซีย่งไฮ้ หงัโจว พัก 5 ดาว บุฟเฟ่ตซ์ฟู้ีดกุ้งมังกร 4 วัน 2 คืนโดย ไชน่าอิสเทริน์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว
เคร่ืองบนิ 
ท่านละ 

วนัท่ี 17-20 พ.ย.62 7,999.- 7,999.- 7,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท่ี 24-27 พ.ย.62 7,999.- 7,999.- 7,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท่ี29 พ.ย.-02 ธ.ค.62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท่ี 13-16 ธ.ค.62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท่ี15-18 ธ.ค.62 7,999.- 7,999.- 7,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท่ี 20-23 ธ.ค.62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท่ี 29ธ.ค-01 ม.ค.63 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,500.- 6,900.- 

วนัท่ี 03-06 ม.ค.63 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 
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วนัท่ี 05-08 ม.ค.63 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท่ี 17-20 ม.ค.63 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท่ี 31ม.ค.-03 ก.พ.63 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท่ี16-19 ก.พ.63 7,999.- 7,999.- 7,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท่ี 28ก.พ.-02 มี.ค.63 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท่ี06-09 มี.ค.63 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท่ี 08-11 มี.ค.63 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท่ี 13-16มี.ค.63 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท่ี 20-23 มี.ค.63 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท่ี 22-25 มี.ค.63 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 4,900.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบรูณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ทา่นละ 4,900.-  
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวีซ่า) 

 

ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท /วีซ่าเดี่ยว 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทา่น/ทริป 

**เดก็เก็บทริปเทา่ผู้ใหญ่** 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพ่ือ

เช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บรษัิทไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 5,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
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4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 5,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพัก

โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ
เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือค่าทัวรท์ัง้หมดเน่ืองจากค่า
ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม

กบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
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2.    คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท หรือวีซ่าเด่ียว พาสปอรต์ไทย ท่านละ 1,800 บาท 

วีซา่แบบหมู่คณะ ส  าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้

ส  าเนาหนา้พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มูลชัดเจน และรูปถ่ายสแกน1 รูป และตอ้ง
สง่เอกสารลว่งหนา้ 14 วนัก่อนเดินทาง) 
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลกิหรอืระงบัการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุ
ใดๆทัง้สิน้ ท  าใหไ้ม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 
1,650 บาท พรอ้มเอกสารเพิ่มเติมเพื่อท าการยื่นค าขอวีซา่เด่ียวผา่นศนูยร์บัยื่น    
โปรดทราบ  ท่ีมีความประสงค ์ยื่นค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดินทางไปใน
ประเทศ.  ดงัตอ่ไปนีต้ัง้แต ่ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยื่นวีซา่แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ไดต้อ้ง
ยื่นวีซา่จีนแบบเด่ียวเทา่นัน้ และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดิม 4 วนัท าการ 
 1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรก์เมนิสถาน 7.
คาซคัสถาน 8.อิรกั 9.อิหรา่น 10.อียิปต ์11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรยี 13.เลบานอน 14.อินเดีย 
15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.
จอรแ์ดน 24.โซมาเลยี   
        กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้มีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะ
ถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใชก้ับการเดินทางครัง้อ่ืนๆ ได ้และการยกเลิกเดินทางไม่
สามารถคืนเงินคา่วีซา่ไดท้กุกรณี 

3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั/ท่าน 1 
สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด

ฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทรปิ 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ มีสทิธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่สงบ

ทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหาย
หรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบัผิดชอบ
คา่บรกิารท่ีท่านไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่งบนเครื่อง 
และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร่ืองบนิในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรบั
ราคาตั๋วเครื่องบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ี
จะจดับรกิารทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่ืนเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมมี่สทิธิใ์นการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทั้งนีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียว
สถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการยืน่วซ่ีาจนีส าหรับผู้ทีถ่ือพาสสปอรต์ไทย 

**ย่ืนวีซ่าเด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  

- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่  ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ RE-ENTRY ดว้ยตนเองเท่านั้น

ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง 
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6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ HTTP://WWW.CONSULAR.GO.TH/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต  าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท  างาน ญาติท่ีติดต่อได้

ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททัวร ์
อย่างนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร เพิ่มเติม
หรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน
จะตอ้งรบัผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เน่ืองจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,550 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จ่ายเพิม่  1,900 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตนิ่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทับตราวีซ่า และตราเขา้ -ออก
อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
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4. หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทับรา้นท่ี

แปล 
 
สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือย่ืนท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อัตราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจนี เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซ่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้่ายเพิม่ท่านละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบริก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส ................................................................................. 

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยูปั่จจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหนง่งาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สามารถติดตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรอืไม่      ไมเ่คย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
 
รายช่ือบุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
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หมายเหต ุ
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารสง่ถึงบรษิัทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิัทอาจมีการเรยีกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้า่นเกิดความไม่สะดวก
ภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเครง่ครดั)  


