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ลอ่งเรือคลองขดุตา้หยนุเหอ | ถ่ายรูปดา้นลา่งตกึเซี่ยงไฮท้าวเวอร ์|เจดียห์ลกัเมืองเฉิงหวางเก๋อ 
 STARBUCK RESERVE ROASTERY | พกัโรงแรม 5 ดาว | บฟุเฟ่ตซ์ีฟู้ดพรอ้มกุง้มงักรไมอ่ัน้  

 

เซ่ียงไฮ้ หงัโจว พัก 5 ดาว บุฟเฟ่ตซี์ฟู้ดกุ้งมังกร 4 วัน 2 คืน 

เดินทาง มกราคม -มีนาคม 63  

 

 ราคาเร่ิมต้นเพียง 7,999.- 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) CZ8320 : 02.00-07.20 น. 

23.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U สายการบินไชน่าเซาทเ์ทิรน์ 
โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วันท่ี 2 
เซ่ียงไฮ้ (สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง) –หังโจว-ล่องเรือคลองโบราณต้าหยุนเหอ-หมู่บ้าน
ใบชาหลงจิ่ง -ขึ้นเจดีย์หลักเมืองเฉิงหวางเก๋อ+พร้อมชิมขนมรากบัว-ช้อปป้ิง 
HANGZHOU OUTLET 

02.00 น. ออกเดินทางสู ่มหานครเซ่ียงไฮ้ สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง โดย สายการบินไชน่าเซาทเ์ทิรน์ เที่ยวบินที่ CZ8320  
(มีบริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) CZ8464 : 02.00-07.20 น. 
วนัที่ 2.  เซี่ยงไฮ ้(สนามบินเซี่ยงไฮผู้่ตง) – หงัโจว-ลอ่งเรอืคลองโบราณตา้หยนุเหอ-หมู่บา้นใบชาหลงจ่ิง  -ขึน้เจดียห์ลกัเมืองเฉิงหวางเก๋อ +พรอ้ม

ชิมขนมรากบวั-ชอ้ปป้ิง HANGZHOU OUTLET 
วนัที่ 3.  หงัโจว-เซี่ยงไฮ-้ ศนูยน์วดเทา้(ยาบัวหิมะ) – ถ่ายรูปดา้นล่างตึกเซี่ยงไฮท้าวเวอร -์หาดไว่ทาน-ศูนยผ์า้ไหม-ถนนนานกิง – STARBUCK 

RESERVE ROASTERY 
วนัที่ 4.    ศนูยห์ยก – วดัหลงหวั – ตลาดรอ้ยปีเฉินหวงเมี่ยว – ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง – เซี่ยงไฮ ้(สนามบินเซี่ยงไฮผู้่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบิน

สวุรรณภูมิ) CZ8463 : 21.15-00.50 น. 

http://bit.ly/2NMk5YE


3 เซี่ยงไฮ ้หงัโจว พกั 5 ดาว บฟุเฟ่ตก์ุง้มงักร 4 วนั 2 คืน โดย สายการบินไชน่าเซาทเ์ทิรน์                       [GQ1PVG-CZ004]                 

 

07.20 น. เดินทางถงึ มหานครเซ่ียงไฮ้ สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง เมืองเอกเทศเซี่ยงไฮ ้ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220 -
280) เป็นหมู่บา้นชาวประมงจนถงึสมยัราชวงศซ์่งไดเ้ปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮซ้ึ่งขณะนั้นเป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลงัจากสงคราม
ฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตวัเมืองเซี่ยงไฮถ้กูเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตัง้อยู่ริมแม่น  า้หวงผู่ ห่างจากปากแม่น  า้แยงซีเกียง 
17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซี(เก่า) กัน้โดยแม่น  า้หวงผู่ น  าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งมีความมั่ งคั่ งมากที่สุดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสัช
อตุสาหกรรมและสถาบนัศิลปะที่มีช่ือเสยีงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีค  าเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจว
และซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค ์บนดินมี ซู(โจว) หงั(โจว)” เพลดิเพลนิกบัทิวทศันอ์นังดงามสองฟากถนน  จากนั้นน  าท่าน  ล่องเรือ
คลองโบราณต้ายุ่นเหอ ซึ่งมีประวัติความเป็นมากว่า2,500 ปี โดยคลองแห่งนีม้ีความยาวทั้งหมดประมาณ1,794 กิโลเมตร
และคลองขดุนีใ้ชแ้รงงานของคน ที่โบราณที่สดุและเป็นคลองที่ยาวที่สดุซึ่งไหลผ่านปักก่ิง , เทียนสิน, เหอเป่ย, ซานตง, เจียงซู
และเจอ้เจียง ช่วงที่อยู่เมืองหางโจวจะมีความยาว 39 กิโลเมตร ใหท้่านไดช้มวิวทิวทัศนส์องขา้งทางที่ยังคงถูกรกัษาแบบโบราณ
ไว ้

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ ไก่ขอทาน+หมูตงโพ) 

 น าท่านเดินทางสู ่หมู่บ้านเหมยเจยีอู (ไร่ชาหลงจิง่)  แหลง่ผลติใบชาเขียวที่ขึน้ชื่อของจีน ใหท้่านไดช้ิมชาขึน้ชื่อ โดยกล่าวกัน
ว่า “ด่ืมชาหลงจ่ิง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวนั”   น าท่าน ขึน้ชมวิวบนเจดียห์ลักเมืองเฉิงหวางเก๋อ ลกัษณะเป็นอาคาร
โบราณสงูเจ็ดชั้น มีลกัษณะสถาปัตยกรรมของราชวงศซ์่งผสมราชวงศห์ยวน สงู 41.6 เมตร ประตูทางเขา้ท  าจากหินขัด เป็น
สญัลกัษณข์องประวติัศาสตรอ์นัยาวนานของเมืองหางโจว หากมองขึน้ไปบนชั้นสองของ "หอหลกัเมือง" จะเห็นแผ่นจารกึเขียน
โดยนายเฉิน ช่างภาพชาวจีนผูโ้ด่งดงั ศาลหลกัเมืองนีต้ัง้ขนาบทัง้สองดา้นดว้ย "ทะเลสาบและภูเขาแปดรอ้ยไมล ์โดยชั้นแรกและ
ชั้นสองจะมีลานแสดงวัฒนธรรมประวัติศาสตรแ์ละประเพณีพื ้นบา้นที่มีลกัษณะเฉพาะ  ชั้นที่สามและหา้เป็นหอ้งชาและลาน
แสดงศิลปะดนตรจีากสาวเมืองหงัโจว (ใหท้่านชิมขนมรากบวัคนละหนึ่งถว้ยและชมการแสดงดนตรี) และชั้นสี่เหมาะแก่การชม
วิวรอบๆ ทะเลสาบซีห ูเป็นอนัหนึ่งสถานที่ ที่นอ้ยคนจะไดย้ลความงามในมมุสงู   
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 น าท่านสู ่HANGZHOU OUTLET สถานที่ชอ้ปป้ิงสดุฮิตของชาวหังโจว ที่เต็มไปดว้ยสินคา้เสือ้ผา้ แฟชั่น กระเป๋า รองเทา้ และ

อื่นๆอีกมากมาย อิสระใหท้่านเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศัย 
 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  

ท่ีพัก โรงแรม HANGZHOU LILY  HOTEL   หรือเทียบเท่า 5 ดาว (ท้องถิน่) 

วันท่ี 3 
หังโจว-เซ่ียงไฮ้-ศูนยน์วดเท้า(ยาบัวหิมะ) – ถ่ายรูปด้านล่างตึกเซ่ียงไฮ้ทาวเวอร-์
หาดไว่ทาน-ศูนยผ้์าไหม-ถนนนานกิง–STARBUCK RESERVE ROASTERY 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางกลบัสู ่เมืองเซ่ียงไฮ้  ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บา้นชาวประมงจนถึงสมัย
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ราชวงศซ์่งไดเ้ปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮซ้ึ่งขณะนัน้เป็นเพียงชมุชนเลก็ๆหลงัจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตวัเมืองเซี่ยงไฮถู้กเปิดเป็น
เมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตัง้อยู่รมิแม่น  า้หวงผู่ ห่างจากปากแม่น  า้แยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่
ตง(ใหม่) และเขตผู่ซี(เก่า) กัน้โดยแม่น  า้หวงผู่ น  าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  น  าท่านสู ่ศูนยน์วดเท้า(ยาบัวหิมะ)  พรอ้ม
ฟังบรรยายเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณจีน อดีตถงึปัจจบุนั การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจีนที่มีมานานนับพันปี รบัฟังการวินิจฉัยโรค
โดยแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญ พรอ้มผ่อนคลายนวดฝ่าเทา้   
หมายเหต ุ: ขอความรว่มมือ กรุณาแช่เทา้ทกุท่าน (ไม่มีค่าใชจ้่าย) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 

 
 จากนั้นน  าท่าน ถ่ายรูปด้านล้างตึกเซ่ียงไฮ้ทาวเวอร ์ (ไม่รวมค่าตั๋วขึน้ชมวิว) เป็นตึกที่สรา้งขึน้ใหม่ล่าสดุและมีความสูง

ที่สดุในเซี่ยงไฮ ้ ตึกนีม้ีความสงูถึง 632 เมตร มีการออกแบบตึกภายนอกที่แปลกตาดว้ยรูปร่างตึกที่โคง้มนแลดูคลา้ยเกลียวที่
ก  าลงับิดทะยานขึน้สู่ทอ้งฟ้า เพื่อสื่อใหเ้ห็นถึงความทันสมัยและเอือ้ประโยชนใ์นการเก็บพลงังานลมมาใชง้าน ภายในส  าหรบั
รองรบับรษัิทชัน้น  าต่าง ๆ ของจีนพรอ้มการตกแต่งที่จะมีการปรบัเปลี่ยนชั้นต่าง ๆ 121 ชั้นใหม้ีทั้งหอ้งประชุม โรงแรม สวนลอย
ฟ้า ลฟิตท์ี่เรว็ที่สดุในโลก พรอ้มดว้ยเทคโนโลยีสดุล  า้อีกมากมาย และระบบส าหรบัดึงพลงังานจากธรรมชาติมาใช้ อาทิ กังหัน
ลมและระบบกกัเก็บน า้ฝน   อิสระใหท้่านถ่ายรูปคู่ตกึตามอธัยาศยั 
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 น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน  ตั้งอยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น  ้าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4กิโลเมตรเป็นเขต

สถาปัตยกรรมที่ไดช้ื่อว่า “พิพิธภัณฑน์านาชาติง”   ถือเป็นสญัลกัษณท์ี่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ ้อีกทั้งถือเป็นศูนยก์ลางทางดา้น
การเงินการธนาคารที่ส  าคญั แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทนัเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น 
สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงาน
ภาครฐั เช่น กรมศลุกากร โรงแรม และส  านกังานใหญ่ของบรษัิทต่างๆ  น  าท่านเย่ียมชม ศูนยผ้์าไหม ผลิตภัณฑท์ี่ท  าจากไหม ไม่
ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ ชมวิธีการน าเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครื่องจักร ชมการดึงใยไหมรงัแฝดเพื่อมาท าไส้
นวมผา้ห่มไหม เหมาะกับการซือ้เป็นทั้งของฝากและใชเ้อง     น  าท่านสู่ ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่ ( NANJING LU) เป็น
ถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮส้รา้งขึน้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่าเป็น WALKING STREET หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 
กิโลเมตร พืน้ถนนปดูว้ยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของนานจิงลู่ เป็นที่ตั้งของรา้นคา้มากมาย มีทั้งรา้น
ขายเสือ้ผา้แฟชั่น รา้นขายของที่ระลกึ รา้นอาหาร ภัตตาคารหรู รา้นจิวเวลรี่ชื่อดงั ทัง้รา้นที่เป็นของคนจีนทอ้งถ่ิน   

 

 
 น าท่านเดินทางไปยงั STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ ้ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า ส  าหรบัสาขา 

RESERVE ROASTERY ที่ เพิ่งเปิดให้บริการในเซี่ยงไฮใ้หม่หมาดเมื่อวันที่  6 ธ.ค.ที่ผ่านมานี ้สาขานีน้อกจากความย่ิงใหญ่
อลังการแล้ว ยังมีบาร์จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต  ขึ ้นแท่นเป็นสาขาที่มีบาร์จิบกาแฟยาวที่สุดในโลกของ 
STARBUCKS ลกูคา้สามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สมัผสับรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องด่ืมต่างๆ กว่า 100 เมน ู
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รวมทัง้เครื่องด่ืมที่มีเฉพาะสาขานีแ้ห่งเดียวเท่านัน้ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา) 
ท่ีพัก โรงแรม SHANGHAI XIDI   HOTEL   หรือเทียบเท่า 5 ดาว (ท้องถิน่) 

วันที ่4 
ศูนยห์ยก – วัดหลงหวั –ตลาดเฉินหวงเม่ียว- ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง – เซี่ยงไฮ้ (สนามบิน
เซี่ยงไฮ้ผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) CZ8319 : 21.15-00.50 น. 

เช้า รับประทานอาหารเช้า   ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 แวะชม อญัมณีล  า้ค่า หยก เป็นเครื่องประดบัที่นิยมกนัอย่างแพรห่ลายเพราะเชื่อว่าใส ่แลว้จะช่วยป้องกันอันตรายได ้ใหท้่านได้

เลอืกซือ้ ก  าไรหยก แหวนหยก หรอืผีเซียะสตัวม์งคลที่มีคณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน   
 

 
 น าท่านเดินทางสู ่วัดหลงหัว วดัเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองเซี่ยงไฮ ้ที่มีอายุกว่า 1,500 ปี วัดแห่งนีถู้กสรา้งขึน้ในยุคสามก๊ก ดว้ยความ

ตัง้ใจของซุนกวนที่ตอ้งการอทุิศใหแ้ก่มารดาผูล้่วงลบั และไดใ้ชช้ื่อวัดว่า ‘เซียนซื่อ เป็นชื่อแรก ก่อนจะเปลี่ยนมาใชช้ื่อ ‘หลงหัว
จนถึงปัจจุบัน ภายในวัดมีวิหารเจ็ดหลงัตั้งอยู่บนพืน้ที่กวา้งขวางที่สดุในบรรดาวัดของนครเซี่ยงไฮ้ วิหารแต่ละหลงัมีรูปป้ัน
พระพุทธรูปและเทพผูพ้ิทักษ์ประดิษฐานอยู่ใหผู้ค้นไดเ้ข้ามากราบไหวข้อพรอาทิ ในวิหารใหญ่มีพระศรีศากยมุณี วิหารพระ
เมตไตรย หรอื วิหารเจา้แม่กวนอิมที่มีองคเ์จา้แม่กวนอิมพนักรรายลอ้มดว้ยพระพุทธรูปสีทอง 500 องค ์ดา้นตรงขา้มวัดมีเจดีย์
หลงหวั (LONGHUA PAGODA) เจดียแ์ปดเหลี่ยมโบราณ 6 ชัน้ สงู 44 เมตร เป็นเจดียท์ี่ถูกสรา้งขึน้มาใหม่ในปี 922 แทนเจดีย์
องคเ์ดิมแต่ไม่อนญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน   

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร ( เมนูพิเศษ  บุฟเฟ่ตอ์าหารซีฟู้ด... ท่านจะเต็มอ่ิมจุใจกับการทานอาหารทะเล 
หอย ปู กุ้งมังกร แบบไม่อั้น นอกจากนี้ยังมีอาหารอ่ืนๆ อาทิเช่น  ขนมหวาน ผลไม้  ไอศครีม และเคร่ืองดื่ม
น ้าอัดลม เบียร ์เหล้า  ไวน ์ฯลฯ) 

 

 
 น าท่านสู ่ตลาดเฉินหวังเม่ียว หรอืที่เรยีกกนัว่า ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งไดก้ลายเป็นศูนยร์วมสินคา้

และอาหารพืน้เมืองที่แสดงถงึเอกลกัษณข์องชาวเซี่ยงไฮซ้ึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันไดอ้ย่างลงตัว  ซึ่งเป็นย่าน
สนิคา้ราคาถกูที่มีช่ืออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ ้ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   จากนัน้น  าท่านชม ย่านศิลปะถนนเทียนจื่
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อฝาง เป็นเขตอยู่อาศยัของชาวบา้นในยคุ ค.ศ.1920 – 1930 ประกอบไปดว้ยบา้นทรงยุโรปสลบักับบา้นแบบจีน ถนนแห่งนีเ้ริ่ม
มีช่ือเสยีง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจดัแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินแบบติดดิน หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า แนวสตรีท ภายในเต็ม
ไปดว้ยคาเฟ่ และรา้นขายของที่ระลกึ และงานแสดงของศิลปินทัง้ในและต่างประเทศ 

 

 
 อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  
 สมควรแก่เวลาน าท่านสู ่สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง 

23.15 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสายการบินไชน่าเซาทเ์ทิรน์ เที่ยวบินที่ CZ8319 
(มีบรกิารอาหารรอ้นบนเครื่อง) 

00.50+1 น. เดินทางถงึ กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวสัดิภาพ 
 

อัตราค่าบริการ :  เซี่ยงไฮ้ หงัโจว พกั 5 ดาว บุฟเฟ่ตซ์ีฟู้ดกุ้งมังกร 4 วัน 2 คืนโดย ไชน่าอิสเทิรน์ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 
ท่านละ 

วนัท่ี 17-20 ม.ค.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.- 
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ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ทา่นละ 4,900.-  
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่า) 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท /วีซ่าเดี่ยว 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 

**เดก็เก็บทริปเทา่ผู้ใหญ่** 
 

อัตราดงักล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่ อ

เช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บรษัิทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 5,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลอื 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนค่าทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 5,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา้ใชจ่้ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวรท์ั้งหมดเนื่องจากค่า
ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 

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  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม

กบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - 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.    ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนวีซ่ากรุป๊ 1,500 บาท หรอืวีซ่าเด่ียว พาสปอรต์ไทย ท่านละ 1,800 บาท 

วีซ่าแบบหมูค่ณะ ส  าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านั้น (ใช้

ส  าเนาหนา้พาสปอรต์แบบเตม็ 2 หนา้มองเห็นขอ้มลูชดัเจน และรูปถ่ายสแกน1 รูป และตอ้ง
สง่เอกสารลว่งหนา้ 14 วนัก่อนเดินทาง) 
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงบัการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุ
ใดๆทัง้สิน้ ท  าใหไ้มส่ามารถย่ืนวีซ่ากรุ๊ปไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพ่ิม ท่านละ 
1,650 บาท พรอ้มเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือท าการย่ืนค  าขอวีซ่าเดี่ยวผา่นศนูยร์บัย่ืน    
โปรดทราบ  ท่ีมีความประสงค ์ย่ืนค  าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดินทางไปใน
ประเทศ.  ดงัตอ่ไปนีต้ัง้แต ่ปี 2014 เป็นตน้มา ไมส่ามารถย่ืนวีซ่าแบบหมูค่ณะ (กรุ๊ป) ไดต้อ้ง
ย่ืนวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านัน้ และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดิม 4 วนัท าการ 
 1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อซุเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรก์เมนิสถาน 7.
คาซคัสถาน 8.อิรกั 9.อิหรา่น 10.อียิปต ์11.ซาอดุีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 
15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตรุกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.
จอรแ์ดน 24.โซมาเลีย   
        กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีด  าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้มีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะ
ถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใชก้ับการเดินทางครัง้อ่ืนๆ ได ้และการยกเลิกเดินทางไม่
สามารถคืนเงินคา่วีซ่าไดท้กุกรณี 

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 



15 เซี่ยงไฮ ้หงัโจว พกั 5 ดาว บฟุเฟ่ตก์ุง้มงักร 4 วนั 2 คืน โดย สายการบินไชน่าเซาทเ์ทิรน์                       [GQ1PVG-CZ004]                 

 

 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 
3. ส าหรบัผูท้ี่ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ RE-ENTRY ดว้ยตนเองเท่านั้น

ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
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   
1.พาสปอรต์ ที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส  าหรบัประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออก
อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
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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  
ย่ืนวีซา่ด่วน 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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**สถานทูตจนีมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซ่ีาเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอยีดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส ................................................................................. 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท่ี์ถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
 
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
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หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจริง 
** ถา้เอกสารสง่ถึงบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความไมส่ะดวก
ภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเครง่ครดั) 
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