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CHINA 
หงัโจว ผูโ่ถวซาน สกัการะพระโพธสิตัวก์วนอมิ  

(พกับนเกาะ) 
4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ (CA) 
 ไหวอ้งคเ์จา้แมก่วนอมิ ณ เกาะผูโ่ถวซาน 
 เยอืนถิน่ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมอันเกา่แก ่เมอืงโบราณเหอฝังเจยี 

 กราบสกัการะ พระหยกขาวทีว่จิติรงดงาม  
 ลิม้รสอาหารเมนูพเิศษ...เสีย่วหลงเปา และกุง้มังกร 
 พักบนเกาผูโ่ถวซาน ดนิแดนศักดิส์ทิธิพ์ระโพธสิตัวก์วนอมิ 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 

กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– หังโจว – หนงิปอ 
– เกาะผูโ่ถวซาน – วดัผูจ้ี ้– วดัไผม่ว่ง – วัดเจา้แม่
กวนอมิไมย่อมไป – หนานไหก่วนอมิ – พักบนเกาะผู่
โถวซาน  

✈ 
🍽 🍽 Putuoshan Xilai  Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ 4* 

2 
เกาะผูโ่ถวซาน - หังโจว – ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู– 
หมูบ่า้นใบชา – ถนนโบราณเหอฝ่ังเจยี 🍽 🍽 🍽 

Hangzhou Liang An Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

3 
ศนูยห์ยก – วัดพระหยกขาว – ตลาดเฉนิหวั่งเมีย่ว – 
ศนูยผ์า้ไหม – หาดไวท่าน 🍽 🍽 🍽 

Holiday Inn Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

4 
ศนูยส์มนุไพรจนี – ถนนนานกงิ – Starbucks 
Roastery – เซีย่งไฮ ้– กรงุเทพฯ  

🍽 🍽 ✈ - 

หมายเหต ุ:  ยงัไมร่วมคา่วซีา่จนีแบบเดีย่วทา่นละ 1,500  บาท** 
กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

กรณีกรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

  

เครือ่ง  
ทีน่ ัง่แบบ 3 – 3 

บรกิารน า้ด ืม่บนเครือ่ง 
ท ัง้ขาไป – ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป – ขากลบั 23 กก. 

 

 

 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– หงัโจว – หนงิปอ – เกาะผูโ่ถวซาน – วดัผูจ้ ี ้– วดัไผ่
มว่ง – วดัเจา้แมก่วนอมิไมย่อมไป – หนานไหก่วนอมิ – พกับนเกาะผูโ่ถวซาน 

00.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิประต ู9 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ แอรไ์ชน่า โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

03.20 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงหังโจว  โดยเทีย่วบนิที ่CA716 

07.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ เมอืงหงัโจว หังโจวเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรค์วามเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยในสมัยราชวงศฉ์นิ มี

ชือ่เรยีกวา่เมอืงเฉยีนถัง สมัยราชวงศส์ยุเปลีย่นเป็นหังโจวตอ่มาในสมัยราชวงศซ์ง่ไดต้ัง้หังโจวเป็นเมอืงหลวง หังโจวเป็น

เมอืงงดงามดว้ยธรรมชาต ิทัง้ภูเขา ทะเลสาบ ตน้ไม ้และสวนจนไดรั้บสมญานามว่า “สวรรคบ์นดนิ” เนื่องจาก ซูโจว+

หังโจว =ซูหัง แปลว่า “บนฟ้ามีสรวงสวรรค ์บนผืนแผ่นดนิก็มี ซูหัง”เปรียบดังความงามของเมืองหังโจวและซูโจวนั้น

สวยงามดังสรวงสวรรคค์ณะ น าท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืง  น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงหนงิปอ ( ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ  3 ชัว่โมง ) หนงิโปหมายถงึ "คลืน่ทะเลอันเงยีบสงบ" เป็นชือ่ทีเ่หมาะอย่างยิง่กับเมอืงรมิฝ่ังทะเลทีม่ฉีากหลัง

เป็นภูเขาและทา่เรือตามธรรมชาตแิห่งนี้ บรกิารอาหารเชา้ดว้ยชดุ KFC หรอื MC Donald จากนัน้น าทา่เนดนิทางตอ่สู่

เกาะผูโ่ถวซาน 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 น าท่านเดนิทางสูท่า่เรอืจูเจยีเจยีน เพื่อโดยสารเรอืขา้มฟากสูเ่กาะผูโ่ถวซาน (ใชเ้วลาในการน่ังเรอืประมาณ 15 นาท)ี 

เป็นเกาะ 1 ในจ านวน 670 เกาะ นอ้ยใหญ่ของหมู่เกาะตานซาน มณฑลเจ๋อเจยีง ซึง่ถอืเป็นเกาะพุทธครี ี1 ใน 4 แห่งของ
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เมอืงจนี นอกเหนอืจาก จิว่หัวซาน มณฑลอนัฮยุ งอ้ไบ ้มณฑลเสฉวน และอูไ่ถซ่าน มณฑลซานซ ีเป็นเกาะขนาดเล็กมเีนื้อ

ทีป่ระมาณ 11.82 ตารางกโิลเมตร มสีถานทีท่อ่งเทีย่วและสถานทีส่กัการบูชาเจา้แม่กวนอมิหลายวัด และวหิารทีส่รา้งขึน้

ตัง้แตร่าชวงศถ์ังและซง่รวมอยูด่ว้ย  

น าท่านเดินทางสู่  วดัผู่จ ี้ ซึ่งวัดแห่งแรกมี

ชือ่เสยีงมากทีสุ่ดในเกาะผู่โถวซานสักการะเจา้

แม่กวนอิมปางน่ังสมาธิที่ใหญ่ที่สุดกินเนื้อที่

ประมาณ 37,019 ตารางเมตร วหิารตา้เยวยีนทง

เป็นวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุของวดัมคีวามยาว 47 เมตร

ลกึ 29 เมตร และสงู 21 เมตร จะแตกตา่งจากวัด

พุทธทั่วไป เนื่องจากมีองค์เจา้แม่กวนอมิเป็น

พระประธานสงู 8.8 เมตร จากนัน้เดนิทางสู ่วดั

เจา้แม่กวนอมิไม่ยอมไป เป็นวัดขนาดเล็กที่

ตัง้อยูบ่นโขดหนิรมิทะเล ผ่านสวนไผ่ม่วงสูว่ัดไผ่

ม่วงประมาณ 200 เมตรเป็นทีป่ระดษิฐาน องค์

เจา้แม่กวนอิมที่แกะสลักจากไม ้ทาทับดว้ยสี

ทอง เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิองคแ์รกของเกาะผูโ่ถวซาน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 916 ตรงกับสมัยราชวงศถ์ัง เป็นยุคเจรญิรุ่งเรอืง

ของพุทธศาสนาในประเทศจนี เล่ากันวา่หลวงพ่อฮุย่เออ้ซึง่เป็นพระภกิษุจากประเทศญีปุ่่ น ทีเ่ดนิทางมาศกึษาธรรมในจนี

เป็นครัง้ทีส่าม ไดอ้ัญเชญิองคเ์จา้แม่กวนอมิจากอูไ่ถ่ซาน มณฑลซานซ ีเพือ่น ากลับไปยังประเทศญีปุ่่ น ขณะทีผ่่านเกาะผู่

โถวซานไดเ้กดิพายฝุน ไดอ้าศยับรเิวณสวนไผม่ว่งนี ้เป็นทีห่ลบฝนอยูเ่ป็นเวลานานเขา้ใจวา่องคเ์จา้แม่กวนอมิไม่รับเชญิไป

ญีปุ่่ นดังนัน้จงึร่วมกับชาวพื้นเมอืงสรา้งศาลเล็กๆ ไวใ้นบรเิวณดังกล่าว พรอ้มตัง้ชือ่ศาลแห่งนี้ว่า “วดัเจา้แม่กวนอมิไม่

ยอมไป” บรเิวณนี้สามารถชมถ ้าเฉาหยนิตง้ ซึง่เป็นสถานทีป่รากฏตัวของเจา้แม่กวนอมิและหลักศลิาจารกึ เตอืนวา่ “หา้ม

ตามไปและหา้มจดุตะเกยีงนิว้”พรอ้มทัง้สามารถชมพระนอนในทะเล  

จากนัน้น าท่านสกัการะ พระโพธิส์ตัวก์วนอมิ (หนานไหก่วนอมิ) องคใ์หญ่และงดงามทีส่ดุในเกาะ สงูถงึ 28 เมตร ซึง่

ประดษิฐานอยูท่ีต่ าหนักรมิทะเล อนัเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีช่าวผู่ถ่อซานใหค้วามเคารพนับถอืมากกวา่ 2,000 ปี  สมควรแก่

เวลาน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหนงิปอ (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง) 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ Putuoshan Xilai  Hotel   หรอืเทยีบเทา่ 4* (พกับนเกาะผูโ่ถวซาน) 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
เกาะผูโ่ถวซาน – หงัโจว – ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู- หมูบ่า้นใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจยี 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าท่านออกเดนิทางสู่ท่าเรือกะผู่โถวซาน จากนั้น ออกเดนิทางสู่เมืองหังโจว จากนั้น น าท่านล่องเรอืทะเลสาบซีห ู

เนื่องมาจากตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของเมอืงหังโจวทะเลสาบมลีักษณะใกลเ้คยีงกับวงรี มเีนื้อที ่5.66 ตร.กม. ความยาว

โดยรอบประมาณ 15 กโิลเมตร น ้าลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร สามดา้นถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและอกีหนึ่งดา้นเป็นเมอืงรอบซหี ู

ประกอบไปดว้ยสถานทีส่ าคัญมากกว่า 30 แห่งและสถานทีช่มทวิทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดส าคัญก็ไดแ้ก ่หนึ่งภูเขา 

สองทางสามเกาะ หา้ทะเลสาบ และสบิทวิทศัน ์น าทา่นลอ่งเรอืผา่นชม สะพานขาดซึง่เป็นทีม่าของต านานเรือ่ง“นางพญางู

ขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทรน์ ้าลกึตลอดจนชมธรรมชาตอิันงดงามสดชืน่รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ทีไ่ดรั้บสมญา

นามจากนักทอ่งเทีย่ววา่ “พฤกษชาตใินนครนิทร”์  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
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บา่ย ออกเดนิทางสู ่ศูนยใ์บชา ทีม่คีณุภาพด,ี ชาหลงจิง่ หรือชาบ่อมังกร ,ชาชนิดนี้อยู่ใน 10 อันดับชาทีด่ทีีส่ดุของโลก มี

แหล่งก าเนิดทีเ่มอืงหังโจว จังหวัดซเีจยีง หลักฐานทีพู่ดถงึชาหลงจิง่จนเป็นต านานปรากฎในต าหรับการปรุงชาของวัง

หลวงตัง้แตศ่ตวรรษที ่8 เป็นตน้มา จากนัน้ ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ถนนโบราณเหอฝั่งเจยี เป็นถนนสายหนึง่ทีส่ะทอ้นให ้

เห็นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมอนัเกา่แกข่องหังโจวไดอ้ยา่งด ีถนนสายนี้มคีวามยาว 460 เมตร กวา้ง120เมตร ในปัจจุบัน

ยังคงไวซ้ึง่สภาพดัง้เดมิของสิง่ปลกูสรา้งโบราณสว่นหนึง่แลว้ บา้นเรอืนทัง้สองขา้งทางทีส่รา้งขึน้ใหม่ลว้นสรา้งจากไมแ้ละ

มงุหลงัคาสคีราม อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัยกับสนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึและของเลน่มากมาย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั Hangzhou Liang An  Hotel   หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

ศนูยห์ยก – วดัพระหยกขาว – ตลาดเฉนิหว ัง่เมีย่ว – ศนูยผ์า้ไหม - หาดไวท่าน 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 เยีย่มชม ศนูยห์ยก อญัมณีล ้าคา่ เครือ่งประดบัทีน่ยิมกนัอยา่งแพร่หลายเพราะเชือ่วา่ใส ่แลว้จะชว่ยป้องกันอันตรายได ้ให ้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี  น าทา่นชม วดัพระ
หยกขาว ” ตัง้อยู่บนถนนอานเหยีย่นในเขตผู่ถอ กลางเมอืงเซีย่งไฮ ้เป็นวัดศูนยร์วมจติใจของชาวพุทธใน เซีย่งไฮ ้และ

เป็นวดัทีนั่กทอ่งเทีย่วเขา้นมัสการเป็นจ านวนมากทีส่ดุของเมอืงเซีย่งไฮ ้ภายในวัดมพีระพุทธรูปปางน่ังทัง้ 2 องค ์สลักจาก
หยกทัง้แท่ง แสงสว่างและแสงสะทอ้นของหยกขาวนั้นท าใหอ้งค์พระพุทธรูปมีความงดงามสว่างเจิดจา้ยิ่งขึน้ องค์

พระพุทธรูปปางน่ังมคีวามสงู 190 เซนตเิมตร และ หุม้ดว้ยเพชรพลอย หนิมโนรา และ มรกต แสดงถงึการถอืศลีอดอาหาร
และตรัสรูแ้จง้พระพุทธเจา้ สว่นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ มคีวามยาว 96 เซนตเิมตร นอนเอยีงดา้นขวาและหนุนพระเศยีร

ดว้ยพระหัตถข์วาและพระหัตถซ์า้ยวางบนขาดา้นซา้ย ลักษณะเชน่นี้เรียกวา่ ปรนิิพพาน ใบหนา้นิง่สงบแสดงถงึ สันตสิขุ 

ของพระศากยมนุ ีเมือ่ครัง้ทา่นไดจ้ากโลกนีไ้ป ภายในวดั ยังมพีระนอนองคอ์ืน่ๆ ซึง่มคีวามยาว 4 เซนตเิมตร ซึง่ถูกอัญเชญิ
มาจากประเทศสงิคโปร ์โดยเจา้อาวาสองคท์ีส่บิ ในปี ค.ศ.1989 มากกวา่นี้ยังมภีาพวาดโบราณ และคัมภรีพ์ระไตรปิฎก จัด

วางไวอ้กีสว่นของวัด ถงึแมว้า่ประวัตขิองพระหยกขาวจะไม่ยาวนาน ความเกา่แกแ่ละสถาปัตยกรรมแบบเรยีบง่ายท าใหว้ัด
แห่งนี้มคีวามโดดเด่นและไม่อาจเลยีนแบบได ้ในเมอืงทันสมัยเชน่นี้   น าท่านสู ่ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว หรือทีเ่รียกกันว่า 

ศาลเจา้พอ่หลกัเมอืง เคยตัง้อยูใ่จกลางเมอืงเกา่ ซึง่ไดก้ลายเป็นศนูยร์วมสนิคา้และอาหารพืน้เมอืงทีแ่สดงถงึเอกลักษณ์

ของชาวเซีย่งไฮซ้ึง่มกีารผสมผสานระหวา่งอดตีและปัจจุบันไดอ้ย่างลงตัว ซึง่เป็นย่านสนิคา้ราคาถูกทีม่ชี ือ่อกีย่านหนึง่ของ
นครเซีย่งไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   

 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 น าทา่นเยีย่มชม ศนูยผ์า้ไหม ผลติภัณฑท์ีท่ าจากไหม ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ ผา้พันคอ ฯลฯ ชมวธิกีารน าเสน้ไหมออกมาผลติ

เป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครือ่งจักร ชมการดงึใยไหมรังแฝดเพือ่มาท าไสน้วมผา้หม่ไหม เหมาะกบัการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใชเ้อง   
น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขต

สถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ ือ่ว่า “พพิิธภัณฑน์านาชาต”ิ ถือเป็นสัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นของนครเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ถือเป็นศูนยก์ลาง
ทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคัญ แห่งหนึ่งของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมที่

หลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก 

เป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศลุกากร โรงแรม และส านักงานใหญข่องธนาคารตา่งชาต ิเป็นตน้ 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ Holiday Inn Hotel   หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
ศนูยส์มนุไพรจนี – ถนนนานกงิ – Starbucks Roastery – เซีย่งไฮ ้– กรงุเทพฯ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 จากนัน้ ชมศูนยส์มุนไพรและคน้ควา้ยาแผนจนีโบราณ เป่าซูหลงิ หรือในชือ่ว่า ยาบัวหมิะ ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีง 
ชมวดีทีศันแ์ละฟังพรรยายสรรพคณุของยาสมนุไพรจนีแตล่ะชนดิ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้น าทา่นสู ่ถนนนานจงิ หรอื นานจงิลู ่( Nanjing Lu) เป็นถนนทีเ่กา่แกข่องเซีย่งไฮส้รา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1851 ถอื
วา่เป็น walking street หรอื ถนนคนเดนิ มคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร พืน้ถนนปดูว้ยหนิออ่น และมลีวดลายเซรามกิสวย

งาม 2 ฝากฝ่ังของนานจงิลู่ เป็นที่ตัง้ของรา้นคา้มากมาย มีทัง้รา้นขายเสือ้ผา้แฟชั่น รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร 
ภัตตาคารหรู รา้นจิวเวลรี่ช ื่อดัง ทัง้รา้นที่เป็นของคนจีนทอ้งถิ่น และของต่างชาต ิรา้นฟาสต์ฟู้ ด มีตัง้แต่ รา้น KFC, 

McDonald, SUBWAY Pizza Hut รา้นไอสกรมี ทา่นยังสามารถเดนิไปยัง Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ใน

เซีย่งไฮ ้ใหญ่กวา่สาขาปกต ิ300 เทา่ ส าหรับสาขา Reserve Roastery ทีเ่พิง่เปิดใหบ้รกิารในเซีย่งไฮใ้หม่หมาดเมือ่วันที ่
6 ธ.ค.ทีผ่่านมานี้ สาขานี้นอกจากความยิง่ใหญ่อลังการแลว้ ยังมบีารจ์บิกาแฟทีย่าวทีส่ดุในโลก ถงึ 88 ฟตุ  ขึน้แทน่เป็น

สาขาทีม่บีารจ์บิกาแฟยาวทีส่ดุในโลกของ Starbucks ลูกคา้สามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สมัผัสบรรยากาศของกาแฟ
เต็มรูปแบบและเครือ่งดืม่ตา่งๆ กวา่ 100 เมนู รวมทัง้เครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขานีแ้หง่เดยีวเทา่นัน้ 

 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น   ณ ภตัตาคาร 
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

23.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ CA805 
03.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ…… 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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   หงัโจว ผูโ่ถวซาน สกัการะพระโพธสิตัวก์วนอมิ (พกับนเกาะ) 

 4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กัคู ่

1หอ้ง  
ทา่นละ 

ผูใ้หญ ่ 
3 ทา่น 
1 หอ้ง  
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
(เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปี) 

พกักบัผูใ้หญ ่

1ทา่น ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปี) 

พกักบัผูใ้หญ ่2

ทา่นทา่นละ 

INFANT 
ทา่นละ 

จอย

แลนด ์

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทา่นละ 

14 -17 ม.ิย.61 17,991 17,991 17,991 17,991 4,999 15,491 3,499 
21 – 24 ม.ิย. 61 19,991 19,991 19,991 19,991 4,999 15,491 3,499 
12-15 ต.ค.61 21,991 21,991 21,991 21,991 5,499 15,491 3,999 
26-29 ต. ค.61 20,991 20,991 20,991 20,991 5,499 15,491 3,999 
10-13 พ.ย.61 19,991 19,991 19,991 19,991 5,499 15,491 3,999 
08-11 ธ ค. 61 21,991 21,991 21,991 21,991 5,499 15,491 3,999 

 

     “ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่*** 

ทา่นละ 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

กรณีทีก่รุป๊มจี านวนลกูคา้นอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ จา่ยทา่นละ 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
**ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี (แบบเดีย่ว) ทา่นละ 1,500 บาท** 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรมคอืรา้นนวดฝ่าเทา้+บัวหมิะ,รา้นชา, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมและรา้นหยกซึง่

จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพราะมผีลกับราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ทกุ

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละ 60 – 90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจของ

ลกูคา้เป็นหลักไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ (หากทา่นใดอยูใ่นรา้นไมถ่งึตามเวลาทีร่า้นก าหนด...และไมเ่ขา้รว่ม

กจิกรรมทีท่างรา้นจัดไวใ้หข้อสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 300 หยวนตอ่ทา่นตอ่รา้น 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000 บาท 

 3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 
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4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
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 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

9. น ้าหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 23 กโิลกรัม เทา่นัน้  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 ชิน้

น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยสว่นที่

เกนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

 กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เขา้ประเทศจนี (แบบเดีย่ว ธรรมดา 4 วนัท าการ) 1,500 บาท 

         กรณีทีเ่จา้หนา้ทีด่ าเนนิการออกเอกสารวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้มกีารยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถกูยกเลกิทนัท ีไมส่ามารถน าไปใช ้

กบัการเดนิทางครัง้อืน่ๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี 

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่น

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
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10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จาก

ทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลังสขีาว ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิม้

เห็นฟัน หา้มใสแ่ว่นตาด า หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสช่ดุนักเรียน นักศกึษา หรือชดุ

ขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry 

ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

 ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

 -  กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มูลจริงเกีย่วกับสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยู่ปัจจุบันทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิีต่ดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จอาจมกีารระงับ

การออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบ

การยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบใน

การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร 

APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่าง

นอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศ

 ไทยเทา่นัน้ 

 - 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 ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

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

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

5. สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทบัรา้นทีแ่ปล) 
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สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท 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 ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์

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 ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซี่าเขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซี่าโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนั

ข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

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

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

 

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

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


