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เซี่ยงไฮ้ เจียงหนาน หน้าผาแกะสลักเจ้าแม่กวนอมิ  
เดนิทาง พฤศจกิายน - ธันวาคม 2562  

 

 
ราคาเร่ิมต้นเพียง 10,888.- 

เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสวุรรณภูมิ) - เซ่ียงไฮ้ (สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง) (CA806 : 03.40-08.45) - เมืองไห่หนิง - เมือง

โบราณหยางอาน - วดัเทพแห่งทะเล - สถาบนัจินหยง *OPTION ชมววิยามค ่าคืนเมืองโบราณอู่เจิน้ 
วนัท่ี 2.  ร้านผ้าไหม-ลอ่งเรือทะเลสาบไท่ห-ูหน้าผาแกะสลกัเจ้าแมก่วนอิม-อู๋ซี- 
            *OPTION วัดพระใหญ่หลิงซาน+รถกอล์ฟ 
วนัท่ี 3.  อู่ซี - ร้านไขม่กุ - ชมววิทะเลสาบซ่างห ู- เซ่ียงไฮ้ - ถนนนานกิง - STARBUCK RESERVE ROASTERY - หาดไวท่าน  

 *OPTION : โชว์กายกรรมเซ่ียงไฮ้ 
วนัท่ี 4.  ตลาดเฉินหวงัเม่ียว - ร้านนวดเท้า(ยาบวัหิมะ) - ร้านหยก - SHANGHAI  VILLAGE – สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - กรุงเทพฯ - 

สนามบนิสวุรรณภมู ิ(CA805 :23.15-02.25+1) 
 



  2 เซ่ียงไฮ้ เจียงหนาน หน้าผาแกะสลกัเจ้าแมก่วนอิม 4 วนั 3คืน โดยสายการบนิแอร์ไชน่า     [GQ1PVG-CA002]                            

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ) - เซี่ยงไฮ้ (สนามบินนานาชาติซ่างไห่
ผู่ตง) (CA806 : 03.40-08.45) - เมืองไห่หนิง - เมืองโบราณหยางอาน - วัดเทพ
เจ้าแห่งทะเล - สถาบันจินหยง *OPTION ชมวิวยามค ่าคืนเมืองโบราณอู่เจิน้ 

01.00 น. คณะพร้อมกนัที่ สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูมิ ประต ู9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน แอร์ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยให้การ
ต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางให้กบัทกุท่าน 

03.40 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองเซ่ียงไฮ้ โดยเท่ียวบนิท่ี CA806 (มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 
หมายเหตุ: พีเรียดที่เดนิทางเดือนพ.ย.-ธ.ค.62 เป็นต้นไป ไฟท์บนิเวลาเปล่ียนเป็นดังนี ้ (CA806 : 02.25-07.25) 

08.45 น. เดนิทางถึง สนามบนินานาชาตซ่ิางไห่ผู่ตง เมืองเอกเทศเซ่ียงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชมุชนเก่าตัง้แตย่คุสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็น
หมูบ้่านชาวประมงจนถึงสมยัราชวงศ์ซ่งได้เปล่ียนแปลงเป็นเซ่ียงไฮ้ซึ่งขณะนัน้เป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลงัจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 
1848 ตวัเมืองเซ่ียงไฮ้ถูกเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตัง้อยู่ริมแม่น า้หวงผู่ ห่างจากปากแม่น า้แยงซีเกียง 17 
กิโลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คือ เขตผูต่ง(ใหม)่ และเขตผูซี่(เก่า) กัน้โดยแมน่ า้หวงผู ่  
น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมือง  น าท่านสู ่เมืองไห่หนิง ตัง้อยู่ริมปากแมน่ า้เฉียนถงั เป็นเมืองเลก็ๆ ท่ีอยู่ภายในเมืองเจีย
ซิง ในมณฑลเจ้อเจียง  ซึ่งเป็นท่ีรู้จกัในนามเมืองแห่งเคร่ืองหนัง เพราะท่ีน่ีเป็นแหล่งรวมเคร่ืองหนัง มีย่ีห้อครบวงจร โดยเป็น
ทัง้โรงงานผลติ ตลาดค้าสง่/ปลีก และฐานการสง่ออกสนิค้าแฟชัน่เคร่ืองหนงัท่ีใหญ่ท่ีสดุ แห่งหนึ่งของจีน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านสู ่ เมืองโบราณหยางอาน ซึ่งตัง้อยู่ริมตามแนวแมน่ า้เฉียนถัง มีความยาวถึง 1,360 เมตร ซึ่งเป็นแม่น า้ท่ีอยู่ทางทิศ

ตะวนัออกของประเทศจีนในมณฑลเจ้อเจียง ไหลลงทะเลจีนตะวนัออกท่ีอ่าวหังโจว  ท่ีน่ีถือเป็นจุดไฮไลท์ของนักท่องเท่ียวท่ี
ต้องการชม ปรากฏการณ์คล่ืนยกัษ์เฉียนถงั  คล่ืนท่ีมีช่ือเสียงมายาวนานและมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก  บางครัง้คล่ืนมีความสงู
ถึง 9 เมตร และมีความเร็วสงูสดุ 40 กม.ตอ่ชัว่โมง โดยเฉพาะช่วงเดือน8 (ตามปฎิทินจีนท่ีนบัตามจนัทคต)ิ และมีนักท่องเท่ียว
ทัง้ชาวจีนและต่างชาติ มาชมปรากฏการณ์นีเ้ป็นจ านวนมาก ในช่วงเดือน 8 ของทุกปี อิสระท่านถ่ายรูปธรรมชาติตาม
อธัยาศยั 

 
 น าท่านชม วัดเทพเจ้าแห่งทะเล วดันีมี้ประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบ 300 ปี  ถูกสร้างขึน้ในสมยัของจักรพรรดิหย่งเจิง้  

ครอบคลมุพืน้ท่ีกวา่ 26,000 ตารางเมตร  ภายในวดัมีการจารึก รูปแกะสลกัทะเล, น า้, เมฆ, เทพเจ้าแห่งท้องทะเล และอ่ืน ๆ  
ซึ่งจะแสดงให้เห็นวา่ ในโลกแห่งยคุโบราณ ผู้คนมีความสขุกบัทะเล และเทพเจ้าท่ีพวกเขานบัถือตามความเช่ือ 
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 น าท่านสู่ สถาบันจินหยง ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของวัด  ท่ีน่ีเป็นบ้านเกิดของนายจินหยง  ซึ่งเป็นผู้ ริเร่ิมแนวคิด

ทางการศึกษา การค้นคว้า และการเผยแพร่  ความรู้ด้านวิชาการต่าง จนประสบมส าเร็จ และท่ีเป็นท่ียอมรับกันอย่าง
กว้างขวางของชาวจีนในสมยันัน้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 OPTION: ท่านสามารถเลือกซือ้ทัวร์เสริม รายการ ชมวิวเมืองโบราณอู่เจิ่นยามค ่าคืน ราคาท่านละ 1,000 บาท ) 

เมืองโบราณอูเจิน้ 
เมืองโบราณท่ีมีช่ือเสียงมากของมณฑลเจ้อเจียง ตัง้อยู่ริมทะเลสาบไท่ห ูทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีของมณฑลเจ๋อ
เจียงและมณพลเจียงซู เป็นเมืองโบราณท่ีอนุรักษ์และคงสภาพบ้านเรือนตามแบบสมยัราชวงค์ชิง ไม่ว่าจะเป็นลวดลายการ
แกะสลกัไม้ตามหน้าตา่ง หรือการแกะสลกัหินท่ีมีความประณีตงดงาม ชมวถีิชีวติความเป็นอยู่ของชาวเมืองอูเจิน้ เมืองท่ีได้ช่ือ
ว่า "นครเวนิชแห่งมณฑลเจ๋อเจียง" มีประวตัิศาสตร์กว่า 1 ,000 ปี ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมน า้ สถานท่ีบ่งบอก
ความเป็นเจียงหนันซึ่งเป็นบ้านเกิด "เหมาตุ้น" ชมสิ่งก่อสร้างโบราณสมยัราชวงศ์ หมิงและราชวงศ์แมนจู สภาพแวดล้อม
ภายในเมืองโบราณอเูจิน้นัน้ยงัคงความสวยงามน่าอยู่ มีคคูลองไหลผา่นกลางหมู่บ้าน สะพานข้ามคคูลอง โบราณสถานและ
โบราณวตัถุท่ีน่าสนใจอีกมากมาย ท่ีแห่งนีท้่านจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศความเป็นเมืองโบราณ และความเป็นโมเดิร์นท่ี
ผสมผสานได้อย่างลงตวั 

ที่พัก โรงแรม  Haining Holiday International Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ 2 
ร้านผ้าไหม-ล่องเรือทะเลสาบไท่หู-หน้าผาแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม-อู๋ซี- 
(OPTION วัดพระใหญ่หลิงซาน+รถกอล์ฟ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 
น าท่านเย่ียมชม ศูนย์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า ผ้าพนัคอ ฯลฯ ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมาผลิต
เป็นสนิค้าทัง้ใช้เคร่ืองจกัร ชมการดงึใยไหมรังแฝดเพ่ือมาท าไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกบัการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใช้เอง   
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น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบไท่หู (Taihu Lake) ตัง้อยู่บริเวณสามเหล่ียมปากแมน่ า้แยงซีเกียง มีขนาด 2,250 ตารางกิโลเมตร
และความลกึเฉล่ีย 2 เมตร โดยจดัเป็นทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่อันดบั 3 ของจีน รองจากทะเลสาบโผหยางและทะเลสาบต้
งถิง  สมัผสับรรยากาศความงดงามทางธรรมชาตขิองจดุชมวิวหยวนโถวจู่หรือเกาะหัวเต่า ริมทะเลสาบไท่หู เมืองอู๋ซี มณฑล
เจียงซูทางจีนตะวนัออก ซึ่งดงึดดูนกัท่องเท่ียวจ านวนมากเดนิทางมาเย่ียมชม โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน จะมี
ดอกซากรุะท่ีเบง่บานละลานตาเหมาะแก่การถ่ายรูปยิ่งนกั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านชม หน้าผาแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นหน้าผาแกะสลกัแห่งแรกของแห่งเจียงหนาน มีอายุมากว่า 1,600 ปี องค์

เจ้าแมก่วนอิมมีความสงูถึง  21.9 เมตร  ตัง้อยู่ศนูย์กลางของหน้าผา จะมีมงักรผู้หญิงองค์เล็กอยู่ 2 ข้างทัง้ซ้ายและขวา เดิม
สถานท่ีแห่งนีเ้คยถกูเผาท าลาย ตอ่มามีการบรูณะขึน้ใหมใ่นสมยัราชวงศ์หมิง  พืน้ท่ีบริเวณโดยรอบเป็นป่า และมีอาคารหลงั
ใหญ่หนัหน้าออกทางทะเลและท้องฟ้า เพ่ือให้สตัว์ป่าสามารถออกมายืนมองและทักทายพระอาทิตย์ได้ ตามความเช่ือของ
ผู้คนในสมยันัน้ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองอู๋ซี  ซึ่งเป็นเมืองอตุสาหกรรมเบา และมีฉายาวา่เมืองเซ่ียงไฮ้น้อยเดิมมีช่ือว่า ซีซานเล่ากันว่าเม่ือสอง

พนัปีก่อนมีการผลิตดีบุกในเมืองนีแ้ละต่อมาแร่ดีบุกถูกขดุเจาะจนหมดสิน้แต่บงัเอิญมีคนขดุพบศิลาจารึกโบราณชิน้หนึ่งมี
ใจความวา่ “มีอาวธุ แผน่ดนิจะไมส่งบ หากปราศจากอาวธุแผ่นดินจะร่มเย็นเป็นสขุ”  จึงได้เปล่ียนช่ือใหม่ว่า อู๋ซี แปลว่าไม่มี
ตะกัว่ 
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 OPTION : ท่านสามารถเลือกซือ้ทัวร์เสริม รายการพระใหญ่หลิงซานต้า(รวมรถราง) วัดพระใหญ่หลิงซาน  (ราคา
ท่านละ 1,000 บาท ) ตัง้อยู่ริมทะเลสาบไท่หท่ีูกว้างใหญ่ อยู่เชิงเขาหลงิซานท่ีสวยงาม เป็นสถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่อลงัการ 
สะท้อนให้เห็นถึงวฒันธรรมท่ีมีประวตัอินัยาวนานอย่างมีชีวติชีวา แสดงให้เห็นถึงความสง่างามน่าเกรงขามและความยิ่งใหญ่
ของพทุธศาสนา จากนัน้น าท่านนั่งรถกอล์ฟสู่พระพุทธรูปขนาดสงู 88 เมตร เป็นพระพทุธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ พระ
ใหญ่หลงิซานต้าฝอ ลกัษณะพระพกัตร์สง่างาม และน าท่านชมภายใน ศาลาฝานกง  เชิญท่านไหว้พระขอพร ตามอธัยาศยั   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  Wuxi Golden Coast Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ 3 
อู่ซี - ร้านไข่มุก - ชมวิวทะเลสาบซ่างหู - เซ่ียงไฮ้ - ถนนนานกิง - 
STARBUCK RESERVE ROASTERY - หาดไว่ทาน - * OPTION : โชว์
กายกรรมเซ่ียงไฮ้ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านแวะชม ร้านไข่มุก สินค้าท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงของเมืองจีน มีสินค้าให้เลือกซือ้เลือกชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

เคร่ืองประดบั เช่น สร้อยคอสร้อยข้อมือ แหวน ก าไล หรือจะเป็นเคร่ืองส าอาง เช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มกุ เป็นต้น  น าท่าน
เดนิทางสู ่ทะเลสาบซ่างหู  ตัง้อยู่ในเมืองฉางส ูมณฑลเจียงซู เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวระดบั 5A  ทะเลสาบแห่งนี ้เป็นส่วนหนึ่ง
ของทะเลสาบไท่หู หนึ่งในทะเลสาบท่ีใหญ่และโด่งดงัท่ีสดุของประเทศจีน ด้วยธรรมชาติท่ีสวยงามของทะเลสาบ บวกกับ

ทิวทศัน์ของหบุเขาอว๋ีซาน (虞山) ท่ีมองเห็นอยู่ไกลๆ ท าให้ซ่างหกูลายเป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมในช่วงวนัหยุด
ของชาวจีน 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (เมนูพเิศษ  ไก่ 2 สไตล์) 

 น าท่านเดนิทางสู่ มหานครเซ่ียงไฮ้ เป็นเมืองศนูย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาคทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า 
การเงิน การลงทนุ รวมถึง ด้านแฟชัน่ และการท่องเท่ียว เซ่ียงไฮ้จึงนบัเป็นความภาคภมูใิจของชาวจีน โดยถือได้วา่เซ่ียงไฮ้เป็น
สญัลกัษณ์ของจีนยคุใหมใ่นด้านความก้าวหน้าและความทนัสมยั  
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 น าท่านสู่ ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่ ( Nanjing Lu) เป็นถนนท่ีเก่าแก่ของเซ่ียงไฮ้สร้างขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่าเป็น 

walking street หรือ ถนนคนเดนิ มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พืน้ถนนปดู้วยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝาก
ฝ่ังของนานจิงลู ่เป็นท่ีตัง้ของร้านค้ามากมาย มีทัง้ร้านขายเสือ้ผ้าแฟชัน่ ร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร ภัตตาคารหรู ร้านจิว
เวลร่ีช่ือดงั ทัง้ร้านท่ีเป็นของคนจีนท้องถิ่น และของต่างชาติ ร้านฟาสต์ฟู้ด มีตัง้แต่ ร้าน KFC, McDonald, SUBWAY Pizza 
Hut ร้านไอศครีม   

 
 น าท่านเดนิทางสู ่Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซ่ียงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า ส าหรับสาขา Reserve 

Roastery ท่ีเพิง่เปิดให้บริการในเซ่ียงไฮ้ใหมห่มาดเม่ือวนัท่ี 6 ธ.ค.ท่ีผา่นมานี ้สาขานีน้อกจากความยิ่งใหญ่อลงัการแล้ว ยังมี
บาร์จิบกาแฟท่ียาวท่ีสดุในโลก ถึง 88 ฟตุ ขึน้แท่นเป็นสาขาท่ีมีบาร์จิบกาแฟยาวท่ีสดุในโลกของ Starbucks ลกูค้าสามารถมา
ชมการคัว่กาแฟสดๆ สมัผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเคร่ืองดื่มต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทัง้เคร่ืองดื่มท่ีมีเฉพาะ
สาขานีแ้ห่งเดียวเท่านัน้ 
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 จากนัน้น าท่านสูบ่ริเวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวนัตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขต

สถาปัตยกรรมท่ีได้ช่ือว่า“พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมนานาชาติ”ถือเป็นสัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ้อีกทัง้ถือเป็น
ศนูย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของเซ่ียงไฮ้ตลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะ
สถาปัตยกรรมท่ีหลากหลาย 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร   

 OPTION:  ท่านสามารถเลือกซือ้ทัวร์เสริมรายการ กายกรรมเซ่ียงไฮ้ ราคาท่านละ 1,000 บาท)  
กายกรรมเซ่ียงไฮ้  เป็นการแสดงท่ีผสมผสานระหว่างกายกรรมจีนในอดีต บวกกับความทันสมยัของแสง สี เสียง ดนตรีได้
อย่างลงตวั ซึ่งทกุฉาก สร้างความน่าตื่นตาตื่นใจให้กบัผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่ง (ใช้เวลาในการชมโชว์ประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ที่พัก โรงแรม Shanghai Lin Yin Holiday Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 
ตลาดเฉินหวังเมี่ ยว - ร้านนวดเท้า(ยาบัวหิมะ) - ร้านหยก - SHANGHAI  
VILLAGE – สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง - กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ 
(CA805 :23.15-02.25+1) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดเฉิงหวงเม่ียว หรือท่ีเรียกกันว่า วดัเทพเจ้าประจ าเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็น
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ศนูย์รวมสนิค้า และอาหารพืน้เมืองท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาวเซ่ียงไฮ้มีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบนัได้อย่างลง
ตวั ซึ่งเป็นย่านสนิค้าราคาถกูท่ีมีช่ืออีกย่านหนึ่งของนครเซ่ียงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

 
 น าท่านสู่ ศูนย์นวดเท้า(ยาบัวหิมะ)  พร้อมฟังบรรยายเก่ียวกับการแพทย์โบราณจีน อดีตถึงปัจจุบนั การส่งเสริมการใช้

สมนุไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปี รับฟังการวนิิจฉยัโรคโดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญ  พร้อมผอ่นคลายนวดฝ่าเท้า   
หมายเหตุ  : ขอความร่วมมือ กรุณาแช่เท้าทุกท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ เส่ียวหลงเปา 
 แวะชม อญัมณีล า้คา่ หยก เป็นเคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนัอย่างแพร่หลายเพราะเช่ือวา่ใส ่แล้วจะช่วยปอ้งกันอันตรายได้ ให้ท่าน

ได้เลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน  
 

 
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ Shanghai Village (Yi Ou Lai Outlets) ตัง้อยู่ใจกลางเขตผู่ตงใหม่ติดกับ Shanghai Disney Resort 

และอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาติผู่ตง  โดยครอบคลมุพืน้ท่ี 55,000 ตารางเมตรและประกอบด้วยอาคารรูปพระจันทร์
เสีย้วสามองค์ตัง้อยู่ริมทะเลสาบ  มีอาคารทรงอาร์ทเดโคจากนิวยอร์ก ปารีส มิลาน เวียนนาและเซ่ียงไฮ้ในช่วงปีค. ศ. 1920  
ถนนแตล่ะสายในท่ีนีต้ัง้ช่ือตามผู้น าอาร์ตเดโค ปัจจุบนั Ou Lai Shanghai Outlets มีร้านค้าแบรนด์บูติคมากกว่า 100 ร้าน 
อาทิเช่น Armani Outlet, Asics, Callaway, Calvin Kline, Coach, Clarks,  Folli Follie, Kipling, Lacoste, Levis, Michael 
Kors, New Balance, Patagonia North Face, Timberland และอีกมากมาย มีร้านกาแฟสตาร์บคัส์รวมถึงร้านอาหารอิตา
เลียน Mammamia และร้านอาหารจีนตา่งๆอีกหลายแห่ง  อิสระให้ท่านช้อปปิง้เลือกซือ้สนิค้าและถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

 **อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย *** 
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 สมควรแก่เวลาน าท่านสู ่สนามบนินานาชาตซ่ิางไห่ผู่ตง 
23.15 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี CA805 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

หมายเหตุ : พีเรียดที่เดนิทางเดือนพ.ย.-ธ.ค.62 ไฟท์บนิเปล่ียนเวลาเป็นดังนี ้CA805 : 21.40-01.20) 
02.25+1 น. เดนิทางถึงสนามบนิ สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

อัตราค่าบริการ :  เซ่ียงไฮ้ เจียงหนาน หน้าผาแกะสลักเจ้าม่กวนอิม 4 วัน 3คืน 

  โดยสายการบินแอร์ไชน่า 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พกั 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พกัเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบิน 
ท่านละ 

วนัท่ี 23-26 พ.ย. 62 10,888.- 10,888.- 10,888.- 4,000.- 4,888.- 
วนัท่ี 05-08 ธ.ค. 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,000.- 4,888.- 
วนัท่ี 21-24 ธ.ค. 62 11,888.- 11,888.- 11,888.- 4,000.- 4,888.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 4,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่า) 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเด่ียว ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 

**เดก็เก็บทริปเท่าผู้ใหญ่** 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 

 

 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 
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2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพ่ือเช็ค
ข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่
รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากับสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรง

หรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra 
Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
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 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกิน

น า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือ
เสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวสิยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ
คา่บริการท่ีท่านได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 
หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบนิปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการ
จากสายการบนิบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจัดบริการ
ทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 
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9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ 
โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนัน้ทาง
บริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซ่าเด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และต้องไมใ่ช่สติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพวิเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่ง

เอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง , ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
 ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจบุนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน ญาติท่ีติดต่อได้ในกรณี

ฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมลู
เท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่าง
น้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่ มเติมหรือ
เปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   
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 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่านจะต้อง
รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่าน
อาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน

ประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้เดนิทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ด้วยตนเอง  

เน่ืองจากผู้เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิม่ 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จ่ายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิ่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่าง
น้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และต้องไมใ่ช่สติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพวิเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบัร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏเิสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพวิเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซ่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จ่ายเพิม่ท่านละ  1,125 บาท  
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[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้
ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
 
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
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1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


