
  

 

 

 
 

 

รหสัโปรแกรม : 11085 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนิตรง!! เชยีงใหม ่เซีย่งไฮ ้ 

อูซ๋ ีซูโจว อเูจ ิน้ หงัโจว 

5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิไชนา่อสิเทริน์ (MU) 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 21,888.- 
                                 รายการทัวร+์ตัว๋เครือ่งบนิ 

 

 สกัการะพระใหญห่ลงิซานตา้ฝอ  
 ชมหาดไวท่าน หาดในต านาน เจา้พอ่เซีย่งไฮ ้ 
 เช็คอนิ Starbucks Reserve Roastery  สาขาทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 
 ชอ้ปป้ิง ถนนนานกงิและตลาดโบราณเฉงิหวงัเมีย่ว 
 ลอ่งเรอืชมความงดงามของทะเลสาบซหี ู
 ลิม้รสอาหารขึน้ชือ่ ซีโ่ครงหมอููซ๋,ี ขาหมอูเูจ ิน้, ไกข่อทาน และหมตูงโป 
 พกัโรงแรมด ีระดบั 4 ดาว 



   ก าหนดการเดนิทาง  

วนัที ่ 29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62  (วนัหยดุสิน้ปี)  25,888.- 

วนัที ่ 18 – 22 ม.ค. 62   21,888.- 

วนัที ่ 22-26 ม.ีค. 62   22,888.- 

วนัที ่ 05-09 เม.ย. 62   23,888.- 

ราคา ไมร่วมคา่วซีา่แบบเดีย่ว ทา่นละ 1,000 บาท  
(ส าหรบัลกูคา้ทีม่ทีะเบยีนบา้นอยูใ่นพืน้ที ่12 จงัหวดัภาคเหนอืเทา่น ัน้ 

กรณีลกูคา้ ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นพืน้ที ่12 จงัหวดัภาคเหนอื เก็บเพิม่ ทา่นละ่ 600 บาท) 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 100 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 เชยีงใหม(่สนามบนิเชยีงใหม)่ – เซีย่งไฮ(้สนามบนิเซีย่งไฮผู้ต่ง)  MU206 15.35-20.25 น. 

11.00 น. คณุะพรอ้มกันทีส่นามบนิเชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ บรเิวณเคานเ์ตอร ์สายการบนิไชน่าอสี

เทริน์ (MU) โดยมเีจา้หนา้ทีต่อ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

15.35 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงเซีย่งไฮ ้โดยเทีย่วบนิที ่MU206 

20.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิู่ตงเมอืงเอกเทศเซีย่งไฮ ้ซึง่ถอืเป็นชมุชนเกา่ตัง้แตยุ่คสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) 

เป็นหมู่บา้นชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศซ์่งไดเ้ปลีย่นแปลงเป็นเซีย่งไฮซ้ึง่ขณะนั้นเป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลังจาก

สงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตัวเมอืงเซีย่งไฮถู้กเปิดเป็นเมอืงทา่และเขตเชา่ของนานาชาต ิตัง้อยู่รมิแม่น ้าหวงผู่ ห่างจาก
ปากแม่น ้าแยงซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คอื เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซ(ีเกา่) กัน้โดยแม่น ้าหวงผู่ น า

ทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

พกัที ่  พกัที ่Holiday Inn Express Shanghai Gongkang Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่2 เซีย่งไฮ ้– อูซ๋ ี– พระใหญห่ลงิซาน (รวมรถราง) ผา่นชมทะเลสาบไทห่-ูซูโจว 

สวนหลวิหยวน-เมอืงเกา่ซานถงัเจยี 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงอูซ๋ ี(ใชเ้วลาประมาณ 2.5 ชม.) เมอืงอู๋ซ ีซึง่เป็นเมอืงอุตสาหกรรมเบา และมฉีายาว่า 

เมอืงเซีย่งไฮน้อ้ย เดมิมชีือ่วา่ ซซีานเลา่กันวา่เมือ่สองพันปีกอ่นมกีารผลติดบีกุในเมอืงนี้และตอ่มาแร่ดบีกุถูกขุดเจาะ
จนหมดสิน้ แตบ่ังเอญิมคีนขดุพบศลิาจารกึโบราณชิน้หนึง่มใีจความวา่ “มอีาวธุ แผ่นดนิจะไม่สงบ หากปราศจากอาวธุ

แผ่นดนิจะร่มเย็นเป็นสขุ จงึไดเ้ปลีย่นชือ่ใหม่วา่อูซ๋ ีแปลวา่ไม่มตีะกั่ว จากนัน้น าท่านสู ่วดัพระใหญห่ลงิซาน (รวม
รถราง) นมัสการ พระใหญ่หลนิซานตา้ฝอ(พระพุทธเจา้ปางประสตู)ิ ชมการแสดงสรงน ้าพระ (เกา้มังกร) จากนัน้น่ังรถ

กอลฟ์ สูพ่ระพุทธรูปขนาดใหญ่ สงู 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางหา้มญาต ิลักษณะพระพักตรส์ง่างาม  เชญิทา่นไหว ้

พระขอพรตามอธัยาศยั 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
เชยีงใหม ่– เซีย่งไฮ(้สนามบนิเซีย่งไฮผู้ต่ง) 
MU206 15.35-20.25 น.   ✈ 

 
Holiday Inn Express 

Shanghai Gongkang  หรอื
เทยีบเทา่ 

2 
เซีย่งไฮ ้– อูซ๋ ี– พระใหญห่ลงิซาน (รวมรถราง) ผ่านชมทะเลสาบไท่
ห-ูซโูจว-สวนหลวิหยวน-เมอืงเกา่ซานถังเจยี 🍽 🍽 🍽 

Jiasheng Palace Hotel 
Suzhou หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ซโูจว-ผา้ไหม-หมูบ่า้นน ้าโบราณอเูจิน้+ลอ่งเรอืแจว-หังโจว ลอ่งเรอื
ทะเลสาบซหี-ูหมูบ่า้นใบชา-ถนนโบราณเหอฝังเจยี 🍽 🍽 🍽 

Haiwaihai International 
Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

4 
อเูจิน้-เซีย่งไฮ-้รา้นบวัหมิะ-รา้นหยก-ตลาดเฉงิหวงเมีย่ว-ชม 

Starbucks Reserve Roastery-ถนนนานกงิ-หาดไวท่าน 🍽 🍽 🍽 
Q-Box Hotel Shanghai 

Sanjiagang หรอืเทยีบเทา่ 

5 
เซีย่งไฮ ้(สนามบนิเซีย่งไฮผู้ต้ง) – เชยีงใหม ่ 
MU205  10.10-14.00 น. 🍽 ✈   



 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ซูโจว (ใชเ้วลาประมาณ 1.5 ชม.) เป็นเมอืงส าคัญทางตะวันออกเฉียงใตข้องมณฑล

เจยีงซ ูซึง่อยูท่างภาคตะวนัออกของประเทศจนี อยู่ตดิกบัเขตการปกครองพเิศษเซีย่งไฮ ้ตัง้อยูบ่รเิวณพืน้ทีต่อนปลาย

ของแม่น ้าแยงซี รมิฝ่ังทะเลสาบไท่หรือไท่หู ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สามเหลีย่มปากแม่น ้าแยงซี เป็นเขตการ

ปกครองระดับจังหวัดทีม่ปีระชากรอาศัยอยู่มากกวา่ 4 ลา้นคนในเขตเมอืง และมปีระชากรรวมกวา่ 10 ลา้นคนในพืน้ที่

เขตปกครองทัง้หมด เมืองซูโจวยังถือไดว้่าเป็นเมืองทีร่ ่ารวยทีสุ่ดแห่งหนึ่งของประเทศจีน[3] เป็นศูนย์กลางดา้น

เศรษฐกจิ อตุสาหกรรม ศนูยก์ลางการคา้ และการขนสง่ นอกจากนี้ซูโจวยังเป็นเมอืงส าคัญดา้นวัฒนธรรม การศกึษา 

ศลิปะ และการคมนาคม จากนัน้น าท่านชม สวนหลวิหยวน สรา้งในสมัยราชวงศห์มงิเชน่กัน แต่หลังสวนจัวเจิง้ 80 

กว่าปี ในรัชสมัยวั่นลี่ ปีที่ 21 (ค.ศ.1593) มีพื้นที ่23,310 ตรม. ในอดีตมีชือ่ว่า ‘สวนตะวันออก’ เป็นสวนศลิปะ

เจยีงหนันขนานแท ้โดดเด่นดา้นการจัดวางและชอ่งวา่ง มกีารโชวล์ูกเลน่ของลักษณะความแตกตา่งทางสถาปัตยกร

รรมทีส่รา้งมุมมองระดับตา่งๆไดอ้ยา่งงดงามลงตวั ทีม่ทีัง้โครงสรา้งสถาปัตยกรรมแบบยาว-สัน้ สงู-ต า่ ใหญ่-เล็ก หรอื

ทีน่ าสายตาดว้ยเสน้โคง้-ตรง หรอืขยาย-ย่อสัดสว่นพืน้ที ่ตลอดจนการเลน่แสงเงา มดื-สวา่งตามมุมตา่งๆของอาคาร 

เป็นตน้ จากนัน้น าท่านชม เมอืงเกา่ซานถงัเจยี ถนนเก่าแก่ทีส่ดุของเมอืงซโูจว มปีระวัตมิากว่า 1,000 ปี ตัง้อยู่ใน

เขตเมอืงเก่าทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงซูโจวในมณฑลเจยีงซู โดยสรา้งขึน้สมัยราชวงศถ์ัง และเป็นย่าน

การคา้และวัฒนธรรมทีม่คีวามเจรญิคกึคักมากในชว่งราชวงศห์มงิและชงิ เป็น"ถนนชือ่ดังสายทีห่นึง่ของเมอืงซูโจว" 

สิง่กอ่สรา้งสองขา้งถนนงดงามและละเอยีดประณีต รา้นคา้และบา้นตัง้เรียงรายเป็นแถวรมิแม่น ้าซานถัง ยามพลบค ่า 

โคมไฟสแีดงหนา้บา้นเปล่งแสงสวา่ง เสยีงเพลงพื้นเมอืงดังแวว่มาสัมผัสโสต ประสานเป็นหนึ่งเดยีวกับสายน ้า สวย

ราวกบัภาพเขยีน 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  พกัที ่Jiasheng Palace Hotel Suzhou หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่3 ซูโจว-ผ้าไหม-หมู่บา้นน า้โบราณอูเจ ิน้+ล่องเรอืแจว-หงัโจว ล่องเรอืทะเลสาบซีหู-หมู่บ ้านใบชา-ถนน

โบราณเหอฝงัเจยี 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นแวะชม รา้นผา้ไหม สนิคา้ขึน้ชือ่ของเมอืงจนี จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ต าบลอูเจ ิน้ เป็นทอ้งถิน่เกา่แก ่

อดุมไปดว้ยโบราณสถานและโบราณวตัถ ุต าบลอเูจิน้ตัง้อยู่ในเมอืงถงเซยีง มณฑลเจอ้เจยีงทางภาคตะวันออกของจนี 

อยูร่มิคลองขดุ "ตา้ยุน่เหอ" ซึง่เป็นคลองขดุทีย่าวทีส่ดุของโลก หา่งจากนครเซีย่งไฮเ้พยีง 100 กโิลเมตร ต าบลอเูจิน้ 

มปีระวัตอิารยธรรมที่ยาวนานถงึ 7,000 ปี มีประวัตใินการสรา้งต าบลที่นานกว่า 1,300 ปี น าท่านเขา้สู ่หมู่บา้นน า้

โบราณอูเจ ิน้ เมืองโบราณที่มีชือ่เสยีงมากของมณฑลเจอ้เจียง ตัง้อยู่ริมทะเลสาบไท่หู ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่

ครอบคลมุพืน้ทีข่องมณฑลเจอ๋เจยีงและมณพลเจยีงซู เป็นเมอืงโบราณทีอ่นุรักษ์และคงสภาพบา้นเรอืนตามแบบสมัย

ราชวงคช์งิ ไม่วา่จะเป็นลวดลายการแกะสลักไมต้ามหนา้ต่าง หรอืการแกะสลักหนิทีม่คีวามประณีตงดงาม ชมวถิชีวีติ

ความเป็นอยู่ของชาวเมืองอูเจิน้ เมืองทีไ่ดช้ ือ่ว่า "นครเวนิชแห่งมณฑลเจ๋อเจยีง" มปีระวัตศิาสตรก์ว่า 1,000 ปี ชม

ชวีติความเป็นอยู่ของชาวบา้นรมิน ้า สถานที่บ่งบอกความเป็นเจียงหนันซึง่เป็นบา้นเกดิ "เหมาตุน้" ชมสิง่ก่อสรา้ง

โบราณสมัยราชวงศ ์หมงิและราชวงศแ์มนจู สภาพแวดลอ้มภายในเมอืงโบราณอเูจิน้นัน้ยังคงความสวยงามน่าอยู่ มคีู

คลองไหลผ่านกลางหมู่บา้น สะพานขา้มคูคลอง โบราณสถานและโบราณวัตถุทีน่่าสนใจอกีมากมาย ทีแ่ห่งนี้ทา่นจะ

ไดน้ ัง่เรอืแจว สมัผัสถงึบรรยากาศความเป็นเมอืงโบราณ และความเป็นโมเดริน์ทีผ่สมผสานไดอ้ยา่งลงตัว 



 
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย   จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู ่เมอืงหงัโจว (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.)เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตร์ความเป็นมายาวนาน 
ปรากกฎร่องรอยในสมัยราชวงศฉ์นิ มชี ือ่เรยีกวา่เมอืงเฉียนถัง สมัยราชวงศส์ยุเปลีย่นเป็นหังโจวตอ่มาในสมัยราชวงศ์

ซ่งไดต้ัง้หังโจวเป็นเมืองหลวง หังโจวเป็นเมืองงดงามดว้ยธรรมชาต ิทัง้ภูเขา ทะเลสาบ ตน้ไม ้และสวนจนไดรั้บ

สมญานามวา่ “สวรรคบ์นดนิ”เนื่องจาก ซโูจว+หังโจว =ซหูัง แปลวา่ “ฟากฟ้ามสีรวงสวรรค ์บนผนืปฐพก็ีม ีซู หัง น า

ทา่น ล่องเรอืทะเลสาบซหีู ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก มเีนื้อที ่5.66 ตาราง

กโิลเมตร ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กโิลเมตร น ้าลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทบัแสงในบงึน ้าลกึ  

จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืทะเลสาบซหีู ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของเมอืงหังโจวทะเลสาบมลีักษณะใกลเ้คยีงกับวงร ีถอื

เป็นไข่มุกของเมืองหังโจว มีทวิทัศน์สวยงามสามดา้นลอ้มรอบดว้ยภูเขาเป็นสถานที่ ที่จักรพรรดเิฉียนหลง แห่ง

ราชวงศช์งิโปรดปรานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ครัง้หนึง่ในศตวรรษที ่13 มารโ์ค โปโล ยอดนักเดนิทางชาวอติาล ีไดม้า

เยอืนทีน่ี่ และไดก้ลา่วไวว้า่ เมอืงหังโจว เป็นสถานทีท่ีส่วยงามทีส่ดุบนพื้นโลก และเปรยีบทะเลสาบซหีูวา่ “ตัวอยู่ซหี ู

เสมอืนน่ังอยูบ่นสวรรค”์  

น าทา่นชม หมู่บา้นใบชาหลงจิง่ ซึง่เป็นชาเขยีวทีม่ชี ือ่ทีส่ดุของประเทศจนี ใหท้า่นไดช้มิชาเพือ่สขุภาพ จากนัน้น า

ทา่นเดนิทาง ถนนโบราณเหอฟางเจยี เป็นสว่นหนึง่ของย่านคกึคักโบราณ "ชงิเหอฟาง" ในเขตเมอืงเกา่ของหังโจว 

เมอืงเอกมณฑลเจอ้เจยีง บรเิวณตนีเขาอู๋ซาน ถนนมคีวามยาว 1,800 เมตร กวา้ง 13-32 เมตร ในอดตีบรเิวณสีมุ่ม

ถนนทีเ่ป็นจุดตัดของถนนเหอฟางเจยีกับถนนจงซานจงลู่ ถอืเป็นหัวใจของย่านดังกลา่ว ภายหลังเสร็จสิน้การบูรณะ

ปรับปรุงถนนดังกล่าวในปี 2002 ถนนเหอฟางเจียเปิดตัวใหม่ในรูปลักษณ์ถนนคนเดนิ ที่เป็นศูนย์รวมรา้นคา้และ

วัฒนธรรม ภายใตบ้รรยากาศของปลายราชวงศช์งิตน้สาธารณรัฐจนี จงึกลายเป็นถนนสายโบราณอกีเสน้ทีส่ะทอ้นให ้

เห็นถงึประวตัศิาสตรเ์มอืงหังโจว 

 
ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

พกัที ่   พกัที ่Haiwaihai International Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่4 อูเจ ิน้-เซี่ยงไฮ-้รา้นบวัหมิะ-รา้นหยก-ตลาดเฉงิหวงเมีย่ว-ชม Starbucks Reserve Roastery-ถนนนาน

กงิ-หาดไวท่าน 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 



      น าท่านเดนิทางสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้(ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.) เป็นเมอืงศูนยก์ลางความเจรญิในดา้นต่างๆ ของ

ภมูภิาคทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้ การเงนิ การลงทนุ รวมถงึ ดา้นแฟชัน่ และการทอ่งเทีย่ว เซีย่งไฮจ้งึนับเป็นความ

ภาคภูมใิจของชาวจนี โดยถอืไดว้า่เซีย่งไฮเ้ป็นสัญลักษณ์ของจนียุคใหม่ในดา้นความกา้วหนา้และความทันสมัย น ำ

ท่ำนสู่ ศูนย์วิจัยทำงกำรแพทย์แผนจีน ฟังเรื่องรำวสมุนไพรและค้นคว้ำยำแผนจีนโบรำณ เป่ำซูหลิง หรือในชื่อว่ำ ยำ

บัวหิมะ ยำประจ ำบ้ำนที่มีชื่อเสียง ชมวีดีทัศน์และฟังพรรยำยสรรพคุณของยำสมุนไพรจีนแต่ละชนิด  จากนัน้น าท่าน

เขา้ฟังการสาธติและใหข้อ้มูลเกีย่วกับการแพทยจ์นีแผนโบราณ อันขึน้ชือ่น าทา่นแวะชม ศนูยอ์ัญมณีล ้าคา่ หยก เป็น

เครื่องประดับทีน่ิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชือ่ว่าใส่แลว้จะช่วยป้องกันอันตรายไดใ้หท้่านไดเ้ลอืกซือ้ก าไรหยก 

แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี 

     น ำท่ำนเดินทำงสู่ ตลำดเฉิงหวงเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่ำ วัดเทพเจ้ำประจ ำเมือง เคยตั้งอยู่ใจกลำงเมืองเก่ำ ซึ่งได้

กลำยเป็นศูนย์รวมสินค้ำ และอำหำรพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชำวเซี่ยงไฮ้มีกำรผสมผสำนระหว่ำงอดีตและ

ปัจจุบันได้อย่ำงลงตัว ซึ่งเป็นย่ำนสินค้ำรำคำถูกที่มีชื่ออีกย่ำนหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่ำนอิสระช้อปป้ิงตำมอัธยำศัย 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 
บา่ย  จากนัน้น าท่านสู ่ถนนนานกงิ หรอื นานกงิลู(่Nanjing Lu) เป็นถนนทีเ่กา่แกข่องเซีย่งไฮส้รา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1851 

ถอืวา่เป็น walking street หรอื ถนนคนเดนิ มคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร พืน้ถนนปูดว้ยหนิออ่น และมลีวดลายเซรา

มกิสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของนานจิงลู่ เป็นที่ตัง้ของรา้นคา้มากมาย มีทัง้รา้นขายเสือ้ผา้แฟชั่น รา้นขายของที่ระลกึ 

รา้นอาหาร ภัตตาคารหรู รา้นจวิเวลรี่ช ือ่ดัง ทัง้รา้นทีเ่ป็นของคนจนีทอ้งถิน่ และของต่างชาต ิรา้นฟาสตฟ์ู้ ด มตีัง้แต ่

รา้น  KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut รา้นไอศครีม   ท่านยั งสามารถเดินไปยั ง  Starbucks Reserve 

Roastery สาขาใหม่ในเซีย่งไฮ ้ใหญ่กวา่สาขาปกต ิ300 เทา่ ส าหรับสาขา Reserve Roastery ทีเ่พิง่เปิดใหบ้รกิาร

ในเซีย่งไฮใ้หม่หมาดเมือ่วันที ่6 ธ.ค.ทีผ่่านมานี้ สาขานี้นอกจากความยิง่ใหญ่อลังการแลว้ ยังมบีาร์จบิกาแฟทีย่าว

ทีส่ดุในโลก ถงึ 88 ฟตุ ขึน้แทน่เป็นสาขาทีม่บีารจ์บิกาแฟยาวทีส่ดุในโลกของ Starbucks ลกูคา้สามารถมาชมการคั่ว

กาแฟสดๆ สมัผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครือ่งดืม่ตา่งๆ กวา่ 100 เมนู รวมทัง้เครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขานี้

แห่งเดยีวเทา่นัน้ น าทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4

กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ ือ่วา่ “พพิธิภัณฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสญัลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ของนครเซีย่งไฮ ้อกี

ทัง้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคัญ แห่งหนึ่งของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาวของไวท่ันเป็นแหล่ง

รวมศลิปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่าง

สถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศลุกากร โรงแรม 



 
ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

พกัที ่   พกัที ่Q-Box Hotel Shanghai Sanjiagang หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่5 เซีย่งไฮ ้(สนามบนิเซีย่งไฮผู้ต้ง) – เชยีงใหม ่(สนามบนิเชยีงใหม)่ MU205  10.10-14.00 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเซีย่งไฮผู้ต่ง  

10.10 น. ออกเดนิทางสูเ่ชยีงใหม ่โดยเทีย่วบนิที ่MU205 

14.00 น. ถงึทา่อากาศยานเชยีงใหมโ่ดยสวสัดภิาพทุกทา่น… 

 

บนิตรง เชยีงใหม ่เซีย่งไฮ ้อูซ๋ ีซูโจว อเูจ ิน้ หงัโจว 6วนั 5คนื โดยสายการบนิไชนา่อสิเทริน์ (MU) 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย ุ
ต า่กวา่ 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็กอาย ุ
ต า่กวา่ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

วนัที ่29 ธ.ค. 61–02 ม.ค. 62 25,888.- 25,888.- 25,888.- 4,800.- 13,000.- 

วนัที ่18 – 22 ม.ค. 62 21,888.- 21,888.- 21,888.- 3,800.- 11,000.- 

วนัที ่22 - 26 ม.ีค. 62 22,888.- 22,888.- 22,888.- 3,800.- 12,000.- 

วนัที ่05 – 09 เม.ย. 62 23,888.- 23,888.- 23,888.- 3,800.- 12,000.- 

***  ราคาทารก [ เด็กอายุไมเ่กนิ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั ] ตดิตอ่เจา้หนา้ที ่*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 1,000 บาท*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 100 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 สว่นหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตด่ลุพนิจิและความพงึพอใจของทา่น *** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้(ขอความร่วมมอืลกูคา้ทุกท่านแชเ่ทา้), ไขมุ่ก, รา้นผา้ไหม 

ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวน

ทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่เช็คขอ้มูล

ความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไม่รับผดิชอบ
ใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 



    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าทีพั่กโดยตรงหรือ

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 
Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 
2.  คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่ประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วนัท าการ (1,000 บาท) 

(ยืน่วซีา่จนีทีเ่ชยีงใหม)่ ผูย้ืน่ค าขอวซีา่จะตอ้งมภีมูลิ าเนาในทะเบยีนบา้นดงัตอ่ไปนี ้1. เชยีงใหม ่2. เชยีงราย 3. 

นา่น 4. พะเยา 5. แพร ่6.ล าปาง 7. แมฮ่อ่งสอน 8. ล าพูน9. อุตรดติถ ์10. ตาก 11.พษิณุโลก 12.สโุขทยั 

กรณีลกูคา้ทีไ่ม่ไดม้ภีมูลิ าเนาอยูใ่นจังหวดัภาคเหนือ ตอ้งยืน่วซีา่จนีทีก่รุงเทพฯ คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 600 บาทจากราคาทวัร ์

และไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่เอกสาร) 

2. กระเป๋าเดนิทาง 

3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการบนิ
ก าหนด 

4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

7.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
8. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

9. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 100 หยวน / ทา่น สว่นหัวหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตด่ลุพนิจิและความพงึพอใจของทา่น 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3.  คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 
 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, 
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารที่
ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือ

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
5. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองที่น่ังบนเครื่อง และ

โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 



7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวร์อืน่
ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน
สทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น
สละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/รา้น 
11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท

ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
เอกสารในการยืน่วซี่าจนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี ้** 
-ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วนัท าการ 2,550 บาท  

1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรูปถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผูท้ี่ถือหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง

เอกสารยืน่วซีา่ 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุก

เฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูลเท็จ อาจ
มกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซี่า ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 
5-7 วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซี่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น
ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี่ประสงค์จะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบ 
9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซี่าในรายละเอยีด / 

ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่
ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวซี่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน
ประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื่องจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 
- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 2 หนา้
เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายขุองรูปถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 



- ไมส่ว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปลสถานฑูตจนี

อาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



**การขอวซี่าเขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซี่าโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ 

เนือ่งจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง กรอกขอ้มลูใหค้รบโดยเฉพาะเบอร์

ตดิตอ่  เเละกรณีท าลกูคา้ธุรกจิสว่นตวักรณุาระบใุหช้ดัเจนดว้ยวา่ท าอะไร** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

.................................................................................................................................... ................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

..............................................................................................................................................................

...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................................ 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

..............................................................................................................................................................

.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 

ต าแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

..............................................................................................................................................................

..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................

เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

............................................................................................ 

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 

RELATION........................................................ 

 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 

RELATION........................................................ 

 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวก

ภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 


