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พระใหญ่หลงิซานตา้ฝอ | คลองขดุเมืองโบราณอู๋ซี | ลอ่งเรือทะเลสาบซีหู 
โชวก์ายกรรมเซี่ยงไฮ ้|  บฟุเฟ่ตน์านาชาติ | ซี่โครงหมอูู๋ซ ี| เสี่ยวหลงเปา | ไก่ขอทาน+หมตูงโพ 

 

    เทีย่วครบสูตร เซีย่งไฮ้  อู๋ซ ี หังโจว ชมโชวก์ายกรรม 5 วัน 3 คืน 

เดินทาง มกราคม– มีนาคม 2563 

 

 

 
เร่ิมต้นเพียง 10,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ ( CZ8320 : 02.00-07.20  ) 

22.30 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น4 ประตู 9 เคานเ์ตอร์ U สายการบินไชน่าเซาเทิรน์

แอรไ์ลน ์(CZ) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้ับทุก
ท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 
 
 
 
 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) ( CZ8320 : 02.00-07.20  ) 
วนัที่ 2. เซี่ยงไฮ ้(สนามบินเซี่ยงไฮผู้่ตง) – อู๋ซ ี– พระใหญ่หลงิซาน (รวมรถราง) – ศนูยไ์ข่มกุ –พิพิธภัณฑก์าน า้ดินทราย-ลอ่งเรอืคลองขุด 
            เมืองโบราณอู๋ซี 
วนัที่ 3. อู๋ซ-ีหงัโจว – โรงงานผา้ไหม – หมู่บา้นใบชาหลงจ่ิง –ลอ่งเรอืทะเลสาบซีห ู-อิสระชอ้ปป้ิง HANGZHOU OUTLET 

วนัที่ 4. หงัโจว-เซี่ยงไฮ ้– รา้นนวดเทา้(ยาบวัหิมะ) – ถ่ายรูปดา้นลา่งหอไข่มกุ(ไม่รวมค่าขึน้)- หาดไว่ทาน – อโุมงเลเซอร ์–  โชวก์ายกรรมเซี่ยงไฮ ้

วนัที่ 5. วดัพระหยกขาว – ศนูยห์ยก – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว-ถนนนานกิง-Starbuck Reserve roastery – เซี่ยงไฮ ้(สนามบินเซี่ยงไฮผู้่ตง) – 

กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (CZ8319 : 21.15-00.50+1 ) 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที2่ เซ่ียงไฮ้ (สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง) – อู๋ซี –พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) –
ศูนยไ์ข่มุก –พพิธิภัณฑก์าน า้ดนิทราย-ล่องเรือคลองขุดเมอืงโบราณอู๋ซี 

02.00 น. ออกเดินทางสู ่มหานครเซ่ียงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ CZ8320  (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
07.20 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตงเมืองเอกเทศเซ่ียงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220 -280) เป็น

หมู่บา้นชาวประมงจนถงึสมยัราชวงศซ์่งไดเ้ปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮซ้ึ่งขณะนั้นเป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลงัจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 
1848 ตัวเมืองเซี่ยงไฮถู้กเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตั้งอยู่ริมแม่น  า้หวงผู่ ห่างจากปากแม่น  า้แยงซีเกียง 17 
กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซี(เก่า) กัน้โดยแม่น  า้หวงผู่ น  าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

 น าท่านเดินทางสู ่เมืองอู๋ซี ซึ่งเป็นเมืองอตุสาหกรรมเบา และมีฉายาว่า เมืองเซี่ยงไฮน้อ้ย เดิมมีชื่อว่า ซีซานเล่ากันว่าเมื่อสอง
พันปีก่อนมีการผลิตดีบุกในเมืองนีแ้ละต่อมาแร่ดีบุกถูกขุดเจาะจนหมดสิน้ แต่บังเอิญมีคนขุดพบศิลาจารึกโบราณชิน้หนึ่งมี
ใจความว่า “มีอาวุธ แผ่นดินจะไม่สงบ หากปราศจากอาวุธแผ่นดินจะร่มเย็นเป็นสขุ” จึงไดเ้ปลี่ยนชื่อใหม่ว่าอู๋ซี แปลว่าไม่มี
ตะกั่ว   น าท่านสู ่วัดพระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) นมัสการพระใหญ่หลินซานตา้ฝอ(พระพุทธเจา้ปางประสติู)  จากนั้นนั่ง
รถกอลฟ์ สูพ่ระพทุธรูปขนาดใหญ่ สงู 88 เมตร เป็นพระพทุธรูปปางหา้มญาติ ลกัษณะพระพักตรส์ง่างาม เชิญท่านไหวพ้ระขอ
พรตามอธัยาศยั 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ  ซีโครงหมูอู๋ซี ) 

 จากนัน้น  าท่านเลอืกซือ้ผลติภัณฑจ์าก ไข่มุก ที่มีช่ือเสยีงของเมืองจีน เช่น เครื่องประดบัจากไข่มกุ ครีมไข่มุก ผงไข่มุก สรอ้ยคอ
สร้อยข้อมือ แหวน ก าไล เป็นต้น  น าท่านเย่ียมชม พิพิธภัณฑ์กาน ้าดินทราย  เป็น พิพิธภัณฑ์ที่ รวบรวม ศิลปะ 
เครื่องป้ันดินเผา ในรูปแบบกาน า้ชาจากทั่วทกุสารทิศของแผ่นดินจีน แสดงถงึความมั่งคั่งของวัฒนธรรมการด่ืมชาที่ยาวนานใน
อดีต ตัง้แต่พบรุุษจนถงึปัจจบุนั มากกว่า 4,000 ปี  
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 น าท่าน  ลอ่งเรอืคลองขุดเมืองโบราณอู๋ซี เสน่หข์องเมืองอู๋ซียามค ่าคืนนั้นคือความสวยงามแสงสีของดวงไฟ ฟังเสียงน า้ไหล

ยามค ่าคืนที่มีเงาตึกรามบา้นช่องที่สะทอ้นอยู่ในน า้  ความสวยงามเปรียบดั่งความฝันหรือภาพวาดที่สวยงาม คลองขุดเมือง
โบราณแห่งนีเ้ป็นที่นิยมส  าหรบัคู่บ่าวสาวส  าหรับพรีเวดดิ้งและเป็นสถานที่ยอดนิยมของเหล่านักท าหนังซึ่งผลิตผลงานทาง
โทรทศันอ์อกมาหลายเรื่อง นกัท่องเที่ยวจากทั่วทกุสารทิศก าลงัใหค้วามสนใจสถานที่  สดุแสนโรแมนติกแห่งนีอ้ิสระใหท้่านเดิน
เลน่ ชมบรรยากาศตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร   
ท่ีพัก โรงแรม WUXI VEEGLE SINCERE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที ่3 
อู๋ซี-หังโจว – โรงงานผ้าไหม –หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง-ล่องเรือทะเลสาบซีหู –  
–อสิระช้อปป้ิง HANGZHOU OUTLET 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งมีความมั่ งคั่ งมากที่สุดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสัช
อตุสาหกรรมและสถาบนัศิลปะที่มีช่ือเสยีงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีค าเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจว
และซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค ์บนดินมี ซู(โจว) หงั(โจว)” เพลดิเพลนิกบัทิวทัศนอ์ันงดงามสองฟากถนน  น  าท่านเขา้ชม โรงงาน
ผ้าไหม ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ที่ท  าจากผา้ไหม เป็นของฝากคนทางบา้น  จากนั้นน  าท่านสู่ หมู่บ้านเหมยเจียอู (ไร่ชาหลง
จิง่) แหลง่ผลติใบชาเขียวที่ขึน้ชื่อของจีน ใหท้่านไดช้ิมชาขึน้ชื่อ โดยกล่าวกันว่า “ด่ืมชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอด
วนั” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ ไก่ขอทาน+หมูตงโพ) 
 น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจวทะเลสาบมีลกัษณะใกลเ้คียงกับวงรี มีเนือ้ที่ 5.66 ตร.

กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น  า้ลกึเฉลี่ย 1.5 เมตร สามดา้นถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและอีกหนึ่งดา้นเป็นเมือง
รอบซีห ูประกอบไปดว้ยสถานที่ส  าคญัมากกว่า 30 แห่งและสถานที่ชมทิวทศันม์ากกว่า 40 แห่ง โดยจุดส  าคัญก็ไดแ้ก่ หนึ่งภูเขา 
สองทางสามเกาะ หา้ทะเลสาบ และสบิทิวทศัน ์น  าท่านลอ่งเรอืผ่านชม สะพานขาดซึ่งเป็นที่มาของต านานเรื่อง“นางพญางูขาว” 
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และชมโคมไฟ 3 ดวง ทบัแสงจันทรน์  า้ลกึตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแห่งนีท้ี่ไดร้ับสมญานามจาก
นกัท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนครนิทร”์ 

  

 
 น าท่านสู ่HANGZHOU OUTLET สถานที่ชอ้ปป้ิงสดุฮิตของชาวหงัโจว ที่เต็มไปดว้ยสินคา้เสือ้ผา้ แฟชั่น กระเป๋า รองเทา้ และ

อื่นๆอีกมากมาย อิสระใหท้่านเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศัย 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ท่ีพัก โรงแรม  HANGZHOU BAILISHA   HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที ่4 
หังโจว-เซ่ียงไฮ้ – ร้านนวดเท้า(ยาบัวหิมะ) – ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก(ไม่
รวมค่าขึน้)- หาดไว่ทาน – อุโมงเลเซอร ์–  โชวก์ายกรรมเซ่ียงไฮ้ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก   
 น าท่านเดินทางสู่ มหานครเซ่ียงไฮ้ เป็นเมืองศูนยก์ลางความเจริญในดา้นต่างๆ ของภูมิภาคทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การค้า 

การเงิน การลงทนุ รวมถงึ ดา้นแฟชั่น และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮจ้งึนบัเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีน โดยถือไดว้่าเซี่ยงไฮเ้ป็น
สญัลกัษณข์องจีนยคุใหม่ในดา้นความกา้วหนา้และความทันสมัย  จากนั้นน  าท่านแวะ ศูนยน์วดเท้า(ยาบัวหิมะ)  เป่าซูหลิง 
หรอืในชื่อว่า ยาบวัหิมะ ยาประจ าบา้นที่มีช่ือเสยีง ชมวีดีทศันแ์ละฟังพรรยายสรรพคุณของยาสมนุไพรจีนแต่ละชนิด  
หมายเหตุ : ขอความร่วมมือทุกท่านกรุณาแช่เท้า โดยไม่มีค่าใช้จา่ย  

 น าท่านถา่ยรูปด้านล่าง หอไข่มุก (ไม่รวมค่าตั๋วขึน้ชมวิว) ซึ่งตั้งอยู่ฝ่ังผู่ตงริมแม่น  า้หวงผู่ เขตลู่เจียจุ่ย แลว้เสร็จเมื่อปี ค.ศ. 
1993 มีความสงู 468 เมตร ดภูายนอกเป็นลกูเหลก็กลม 15 ลกู อยู่ต่างมมุต่างระดบั ลกูเหลก็กลมที่อยู่ตอนกลางของหอเป็นหอ
ชมวิวที่กวา้งขวาง สามารถชมวิวทิวทศันข์องเซี่ยงไฮไ้ดท้กุดา้น ซึ่งปัจจบุนัหอไข่มกุถือเป็นสญัลกัษณข์องเมืองเซี่ยงไฮอ้ีกดว้ย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น  ้าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขต
สถาปัตยกรรมที่ไดช้ื่อว่า “พิพิธภัณฑน์านาชาติ” ถือเป็นสญัลกัษณท์ี่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ ้อีกทั้งถือเป็นศูนยก์ลางทางดา้น
การเงินการธนาคารที่ส  าคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไวทานเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย 
เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก -ตะวันตก เป็นที่ตั้งของ
หน่วยงานภาครฐั เช่น กรมศลุกากร โรงแรม และส  านกังานใหญ่ของบรษัิทต่างๆ  น  าท่านนั่ง รถไฟอุโมงเลเซอร  ์ลอดอุโมงคใ์ต้
แม่น  า้หวังผู่ ซึ่งเป็นอุโมงคส์รา้งลกึลงไปจากพืน้แม่น  า้ 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับตกแต่งดว้ยไฟเลเซอรเ์ป็นรูป
ต่างๆ   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา) 
 น าท่านชม โชว์กายกรรมเซ่ียงไฮ้  ซึ่งเป็นการแสดงมีชื่อเสียง ซึ่งทุกฉาก ตื้นเต้นเรา้ใจ ต่ืนตาต่ืนใจด้วยชุดการแสดงที่

ผสมผสานระหว่างกายกรรมจีนในอดีต บวกกบัความทนัสมยัไดอ้ย่างลงตวั 
หมายเหตุ :  กรณีโชวก์ายกรรมเซี่ยงไฮ ้ ประกาศปิดปรบัปรุง หรือไม่ท  าการแสดง  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่เปลี่ยนแปลง
รายการใดๆทดแทน 

ท่ีพัก โรงแรม SHANGHAI GRACE SELECT HOTEL    หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่5 
วัดพระหยกขาว – ศูนยห์ยก – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว-Starbuck Reserve 
roastery –เซ่ียงไฮ้ (สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง)–กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณ
ภูม)ิ (CZ8319 : 21.15-00.50+1 ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 น าท่านชม วัดพระหยกขาว ตั้งอยู่บนถนนอานเหย่ียนในเขตผู่ถอ กลางเมืองเซี่ยงไฮ ้เป็นวัดศูนยร์วมจิตใจของชาวพุทธใน 

เซี่ยงไฮ ้และเป็นวดัที่นกัท่องเที่ยวเขา้นมัสการเป็นจ านวนมากที่สดุของเมืองเซี่ยงไฮ้ ภายในวัดมีพระพุทธรูปปางนั่งทั้ง 2 องค ์
สลกัจากหยกทั้งแท่ง แสงสว่างและแสงสะทอ้นของหยกขาวนั้นท  าใหอ้งค์พระพุทธรูปมีความงดงามสว่างเจิดจ้าย่ิงขึน้  องค์
พระพทุธรูปปางนั่งมีความสงู 190 เซนติเมตร และ หุม้ดว้ยเพชรพลอย หินมโนรา และ มรกต แสดงถึงการถือศีลอดอาหารและ
ตรสัรูแ้จง้พระพทุธเจา้ สว่นพระพทุธรูปปางไสยาสน ์มีความยาว 96 เซนติเมตร นอนเอียงดา้นขวาและหนุนพระเศียรดว้ยพระ
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หตัถข์วาและพระหตัถซ์า้ยวางบนขาดา้นซา้ย ลกัษณะเช่นนีเ้รยีกว่า ปรนิิพพาน ใบหนา้นิ่งสงบแสดงถึง สนัติสขุ ของพระศากย
มนุี เมื่อครัง้ท่านไดจ้ากโลกนีไ้ป ภายในวัด ยังมีพระนอนองคอ์ื่นๆ ซึ่งมีความยาว 4 เซนติเมตร ซึ่งถูกอัญเชิญมาจากประเทศ
สงิคโปร ์โดยเจา้อาวาสองคท์ี่สบิ ในปี ค.ศ.1989 มากกว่านีย้ังมีภาพวาดโบราณ และคัมภีรพ์ระไตรปิฎก จัดวางไวอ้ีกส่วนของ
วดั ถงึแมว้่าประวติัของพระหยกขาวจะไม่ยาวนาน ความเก่าแก่และสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่ายท าใหว้ัดแห่งนีม้ีความโดดเด่น
และไม่อาจเลยีนแบบได ้ในเมืองทนัสมยัเช่นนี ้  

 

 
 จากนัน้แวะชม ศนูยอ์ญัมณีล  า้ค่า หยก เป็นเครื่องประดบัที่นิยมกนัอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แลว้จะช่วยป้องกันอันตราย

ไดใ้หท้่านไดเ้ลอืกซือ้ก  าไรหยก แหวนหยก หรอืผีเซียะสตัวม์งคลที่มีคณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   เต็มอ่ิมจใุจกับ...เมนูพิเศษ บุฟเฟตอ์าหารนานาชาติ 

 น าท่านเดินทางสู ่ตลาดเฉิงหวงเม่ียว หรอืที่เรยีกกนัว่า วดัเทพเจา้ประจ าเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งไดก้ลายเป็นศูนย์
รวมสนิคา้ และอาหารพืน้เมืองที่แสดงถงึเอกลกัษณข์องชาวเซี่ยงไฮม้ีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันไดอ้ย่างลงตัว  ซึ่ง
เป็นย่านสนิคา้ราคาถกูที่มีช่ืออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย   น าท่านสู่รา้นกาปฟ  Starbucks 

Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ ้ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า ส  าหรบัสาขา Reserve Roastery ที่เพิ่งเปิดใหบ้ริการใน
เซี่ยงไฮใ้หม่หมาดเมื่อวนัที่ 6 ธ.ค.61 สาขานีน้อกจากความย่ิงใหญ่อลงัการแลว้ ยังมีบารจ์ิบกาแฟที่ยาวที่สดุในโลก ถึง 88 ฟุต  
ขึน้แท่นเป็นสาขาที่มีบารจ์ิบกาแฟยาวที่สดุในโลกของ Starbucks ลกูคา้สามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สมัผัสบรรยากาศของ
กาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องด่ืมต่างๆ กว่า 100 เมน ูรวมทัง้เครื่องด่ืมที่มีเฉพาะสาขานีแ้ห่งเดียวเท่านัน้   

 

 
 น าท่านเดินทางสู ่ถนนนานกิง ถนนแห่งนีเ้ปรยีบเหมือนย่านสลีมของเมืองไทย หรือย่านออรช์ารด์ ของสิงคโปร ์ถนนนีม้ีความ
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ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีหา้งสรรพสนิคา้มากมายอยู่บนถนนแห่งนีเ้ป็นย่านที่คกึคกัและทนัสมัยที่สดุในเซี่ยงไฮ  ้
 อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 สมควรแก่เวลาน าท่านสู ่สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง 

21.15 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  CZ8319  (มีบริการอาหารบนเคร่ือง)   
00.55 น. เดินทางถงึสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

อัตราค่าบริการ : เท่ียวครบสูตร เซ่ียงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ชมโชวก์ายกรรม 5 วัน 3 คืน 
โดยสายการบินไชน่าเซาเทิรน์แอรไ์ลน ์

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 15-19 ม.ค.63 10,900.- 10,900.- 10,900.- 4,000.- 7,900.- 

วนัท่ี 12-16 ก.พ.63 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,000.- 7,900.- 

วนัท่ี 17-21 ก.พ.63 11,900.- 11,900.- 11,900.- 4,000.- 7,900.- 

วนัท่ี 26 ก.พ.-01 มี.ค.63 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,000.- 7,900.- 

วนัท่ี 02-06 มี.ค.63 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,000.- 7,900.- 

วนัท่ี 11-15 มี.ค.63 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 7,900.- 

วนัท่ี 16-20 มี.ค.63 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 7,900.- 

วนัท่ี 23-27 มี.ค.63 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 7,900.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.-  
ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบิน (ไม่รวมวซ่ีาจนี) 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 300 หยวน/ทา่น/ทริป 

 
อัตราดงักล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทา่น้ัน 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
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 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ

เช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บรษัิทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลอื 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนค่าทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา้ใชจ่้ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรอืค่าทัวรท์ั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ
เหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
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อัตราค่าบริการน้ีรวม 

1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
3.  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบ ุ
5.  ค่ารถรบัสง่และระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์  
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
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 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 

2.      คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,500 บาท 
วีซ่าแบบหมูค่ณะ ส  าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านั้น (ใช้
ส  าเนาหนา้พาสปอรต์แบบเตม็ 2 หนา้มองเห็นขอ้มลูชดัเจน และรูปถ่ายสแกน1 รูป และตอ้ง
สง่เอกสารลว่งหนา้ 14 วนัก่อนเดินทาง) 
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลกิหรอืระงบัการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทั้งสิน้ ท  า
ใหไ้ม่สามารถย่ืนวีซ่ากรุ๊ปไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท พรอ้มเอกสาร
เพิ่มเติมเพื่อท  าการย่ืนค าขอวีซ่าเดี่ยวผ่านศนูยร์บัยื่น    
โปรดทราบ   ที่มีความประสงค์ ย่ืนค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่ เคยเดินทางไปในประเทศ.  
ดังต่อไปนีต้ั้งแต่ ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ไดต้อ้งย่ืนวีซ่าจีนแบบเด่ียว
เท่านัน้ และใชเ้วลามากกว่าก าหนดการเดิม 4 วนัท  าการ 
 1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรก์เมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 
8.อิรกั 9.อิหรา่น 10.อียิปต ์11.ซาอดีุอาระเบีย 12.ซีเรยี 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรลีงักา 16.ลิเบีย 17.
ซูดาน 18.แอลจีเรยี 19.ไนจีเรยี 20.ตรุกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเลยี   
กรณีที่เจา้หนา้ที่ด  าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้มีการยกเลกิเดินทาง วีซ่าจะถกูยกเลกิทนัที ไม่
สามารถน าไปใชก้บัการเดินทางครัง้อื่นๆ ได ้และการยกเลกิเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าไดทุ้กกรณี 

3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีที่น  า้หนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั/ท่าน 1 
สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 

4. ค่าท าหนงัสอืเดินทาง 
5. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม , ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด

ฯลฯ 
6. ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรอืคนต่างดา้ว 

8. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทรปิ 

9.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
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หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ มีสทิธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน์ี ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุการณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณไ์ม่สงบ

ทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบ
ค่าบรกิารที่ท่านไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองที่นั่งบนเครื่อง 
และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรบั
ราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การ
บรกิารจากสายการบินบรษัิทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่
จะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้  าหรบัค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทั้งนี ้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานที่อื่นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีที่ลูกคา้ต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิ
เช่นนัน้ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ท่ีมีความประสงคต้์องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจนีส าหรับผู้ท่ีถอืพาสสปอรต์ไทย 

**ย่ืนวีซ่าเด่ียวค่าบรกิารดงันี ้ ** 

- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท  าการ 1,800 บาท  

- ย่ืนด่วน 2 วนัท  าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์ม่ช  ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์  
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
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 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 
3. ส าหรบัผูท้ี่ถือหนงัสอืเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อน

การสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส  าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารที่ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์ กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตัวท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรยีน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสติูบัตรตัวจริง, ส าเนาสติูบัตรและสติูบัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกี่ยวกบัสถานที่ศกึษา สถานที่ท  างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท  างาน ญาติที่ติดต่อได้

ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ที่ท  างาน และของญาติ โปรดรบัทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้
ว่าใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เลม่ที่มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทุกวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททัวร ์
อย่างนอ้ย 5-7 วนัท  าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม
หรอืเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน
จะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวต่างชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท  างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีท่ีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิ่ม 5,550 บาท  

2.  หนงัสอืเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1,900 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ตอ้งเตรยีม   
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1.พาสปอรต์ ที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส  าหรบัประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออก
อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์  
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืว่าจา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรบัรองตราประทับรา้นที่

แปล 
 
สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ชื่อเป็นชาย แต่สง่รูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไวเ้กินกว่า 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายที่มีวิวดา้นหลงั ที่ถ่ายเลน่ หรอืรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท  าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรอืรูปที่พริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจา่ยเพ่ิมให้สถานฑูตจนี เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ย่ืนวีซ่าด่วน 2 วนั เสยีค่าใชจ้่ายเพิ่มท่านละ  1,125 บาท  

 
 
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท  าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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**สถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชื่อคู่สมรส ................................................................................. 

ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
......................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................... .............. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................. ............................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.... ........................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. .................... 
ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน................................................................................. ..................................................... 
ที่อยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
................................................................................................................................ ......................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์....... ........................................ 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. .................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถตดิตอ่ท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ................   

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ................   
รายชื่อบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
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2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจริง 
** ถา้เอกสารสง่ถงึบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอย่าง
เคร่งครดั) 
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