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หงัโจว  จ ิว่หวัซาน  แดนพทุธภมู ิ
6 วนั 4 คนื โดยสายการบนิ แอร ์ไชนา่ 

 เร ิม่ตน้เพยีง 22,900.- 
 

 เยอืนดนิแดนพทุธภมู ิสวนพทุธธรรมจิว่หัวซาน สกัการะรปูป้ัน องคต์ีจ้า้งหวาง 
 เยอืนถิน่ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมอันเกา่แก ่เมอืงโบราณเหอฝังเจยี 
 กราบสกัการะ พระหยกขาว ชมเจดยีเ์หลยเฟิง (ต านานนางพญางขูาว) 
 ชมความเกา่แกร่มิฝ่ังคลอง ณ เมอืงโบราณอเูจิน้ (พักหมูบ่า้นน ้า) 

 ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ูทะเลสาบทีนั่กกวจีากท่ัวทศิกลา่วถงึในงานเขยีนมากทีส่ดุในจนี 
 ลิม้รสอาหารเมนูพเิศษ...ไกข่อทาน+หมตูงโพ ,เสีย่วหลงเปา และกุง้มังกร 
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   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่ 14 – 19 ก.ย. 61 22,900.- 

วนัที ่ 10 – 15 ต.ค. 61 24,900.- 

วนัที ่ 19 – 24 ต.ค. 61 25,900.- 

วนัที ่ 02 – 07 พ.ย. 61 23,900.- 

วนัที ่ 30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 61 25,900.- 

วนัที ่ 07 – 12 ธ.ค. 61 26,900.- 

วนัที ่ 28 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 28,900.- 

 

ราคารวมคา่วซีา่เดีย่ว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,500 บาทแลว้ 

ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่ และคนขบัรถ ทา่นละ 250 หยวน / ทรปิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 
กรณีกรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.30 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิประตู 9 เคาน์เตอร ์U สายการบนิ แอรไ์ชนา่ โดยมี

เจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุ

ทา่น 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ   ✈  

2 
หังโจว – ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู– เจดยีเ์หลยเฟิง – 
หมูบ่า้นใบชาหลงจิง่ – ถนนโบราณเหอฝ่ังเจยี 

🍽 🍽 🍽 

HANGZHOU LIANG 
AN HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 4 ดาว 

3 
หังโจว – จิว่หัวซาน – สวนพทุธรรมจิว่หัวซาน(รวมรถอุ
ยาน) – พระพทุธรปูองคพ์ระกษิตคิรรภโ์พธสิตัว ์ 🍽 🍽 🍽 

JIUHUASHAN 
CENTER HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 4 ดาว 

4 จิว่หัวซาน – อูเ่จิน้ – เมอืงโบราณอูเ่จิน้  🍽 🍽 🍽 
WUZHEN 
GUESTHOUSE HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

5 
อูเ่จิน้ – ผลติภัณฑผ์า้ไหมถงเซยีง – เซีย่งไฮ ้– ศนูย์
การแพทยจ์นีแผนโบราณ – ตลาดรอ้ยปีเฉนิหวงัเมีย่ว – 
อโุมงคเ์ลเซอร ์– หาดไวท่าน – ถนนนานกงิ 

🍽 🍽 🍽 

SHANGHAI HOLIDAY  
INN  EXPRESS 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 

ดาว 

6 
เซีย่งไฮ ้– ศนูยอ์ัญมณีหยก – วดัพระหยกขาว – หังโจว – 

HANGZHOU OUTLET – หังโจว – กรงุเทพฯ 

🍽 🍽 🍽 
✈ 
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วนัที ่2 หงัโจว – ลอ่งเรอืทะเลสาบซหีู – เจดยีเ์หลยเฟิง – หมูบ่า้นใบชาหลงจิง่ – ถนนโบราณเหอฝั่ง

เจยี 

02.10 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงหงัโจว โดยเทีย่วบนิที ่CA716 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

07.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ เมอืงหงัโจว เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยใน

สมยัราชวงศฉ์นิ มชีือ่เรยีกวา่เมอืงเฉียนถัง สมยัราชวงศส์ยุเปลีย่นเป็นหังโจวต่อมาในสมัยราชวงศซ์ง่ได ้

ตัง้หังโจวเป็นเมอืงหลวง หังโจวเป็นเมอืงงดงามดว้ยธรรมชาต ิทัง้ภเูขา ทะเลสาบ ตน้ไม ้และสวนจน

ไดรั้บสมญานามว่า “สวรรคบ์นดนิ”เนื่องจาก ซโูจว+หังโจว =ซหูัง แปลว่า ฟากฟ้ามสีรวงสวรรค ์บน

ผนืปฐพ ีก็ม ีซ ูหัง จากนัน้น าทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบเมนเูซ็ต KFC หรอื Mc Donald  

 น าท่านลอ่งเรอืทะเลสาบซหีู ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของเมอืงหังโจวทะเลสาบมลีักษณะใกลเ้คยีงกับ

วงร ีมเีนื้อที ่5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กโิลเมตร น ้าลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร สามดา้นถูก

ลอ้มรอบดว้ยภเูขาและอกีหนึง่ดา้นเป็นเมอืงรอบซหี ูประกอบไปดว้ยสถานทีส่ าคัญมากกว่า 30 แห่งและ

สถานทีช่มทวิทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดส าคัญก็ไดแ้ก ่หนึง่ภเูขา สองทางสามเกาะ หา้ทะเลสาบ 

และสบิทวิทัศน ์น าทา่นลอ่งเรอืผา่นชม สะพานขาดซึง่เป็นทีม่าของต านานเรือ่ง“นางพญางขูาว” และ

ชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทรน์ ้าลกึตลอดจนชมธรรมชาตอิันงดงามสดชืน่รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ที่

ไดรั้บสมญานามจากนักทอ่งเทีย่ววา่ “พฤกษชาตใินนครนิทร”์จากนัน้น าทา่นเขา้ชม เจดยีเ์หลยเฟิง 

ซึง่เป็นทีเ่ลา่ขานกนัวา่ นางพญางขูาว ไดถ้กูนักพรตกดัขงัไวท้ีน่ี ่ตัวเจดยีด์ังเดมินัน้สรา้งขึน้ในสมัย ค.ศ. 

975 แต่เดมิสรา้งขึน้เพื่อเฉลมิฉลองการมบีุตรของเจา้เมอืง ตัวเจดียก์่อสรา้งดว้ยไมแ้ละอฐิเป็นฐาน 

ต่อมาในสมัยราชวงศห์มงิ ตัวเจดยีถ์ูกเผาดว้ยฝีมอืโจรสลัดญีปุ่่ น ท าใหต้ัวอาคารถูกเผาเหลอืแต่โครง 

อกีทัง้ยงัมตี านานความเชือ่ว่าตัวเจดยีม์สีรรพคุณในการปกป้องคุม้ครอง จงึมกีารขโมยกอ้นอฐิน ามาป่น

เป็นผงเพือ่น ามาเป็นเครือ่งราง เนือ่งจากการขาดการดแูลในปี ค.ศ. 1924 เจดยีเ์หลยเฟิงตัวจรงิจงึถล่ม

ลงมา ต่อมาในปี ค.ศ. 1999 จงึไดม้กีารบรูณะตัวเจดยีข์ ึน้มาใหม ่อกีทัง้ยังมกีารคน้พบวัตถุโบราณและ

หลมุศพขา้งลา่งของตัวเจดยีอ์กีดว้ย ซึง่ตอ่มาไดย้า้ยไปไว ้ณ พพิธิภณัฑเ์มอืงหังโจว   

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตคาร 

 ออกเดนิทางสู ่หมูบ่า้นใบชาหลงจิง่ ทีม่คีุณภาพด,ี ชาหลงจิง่ หรอืชาบอ่มังกร ,ชาชนดินี้อยูใ่น 10 

อันดับชาทีด่ทีีส่ดุของโลก มแีหล่งก าเนดิทีเ่มอืงหังโจว จังหวัดซเีจยีง หลักฐานทีพู่ดถงึชาหลงจิง่จน

เป็นต านานปรากฎในต าหรับการปรงุชาของวังหลวงตัง้แตศ่ตวรรษที ่8 เป็นตน้มา จากนัน้ ใหท้า่นอสิระช ้

อปป้ิง ถนนโบราณเหอฝั่งเจยี เป็นถนนสายหนึง่ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นประวัตศิาสตรแ์ละวฒันธรรมอนัเกา่แก่

ของหังโจวไดอ้ย่างดี ถนนสายนี้มคีวามยาว 460 เมตร กวา้ง120เมตร ในปัจจุบันยังคงไวซ้ ึง่สภาพ

ดัง้เดมิของสิง่ปลูกสรา้งโบราณส่วนหนึง่แลว้ บา้นเรอืนทัง้สองขา้งทางทีส่รา้งขึน้ใหม่ลว้นสรา้งจากไม ้

และมงุหลังคาสคีราม อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัยกบัสนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึและของเลน่มากมาย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
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 HANGZHOU LIANG AN  HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

วนัที ่3 หงัโจว – จิว่หวัซาน – สวนพุทธรรมจิว่หวัซาน(รวมรถอยุาน) – พระพุทธรปูองคพ์ระกษติคิรรภ์

โพธสิตัว ์

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงเมอืงจิว่หวัซาน น าท่านชม เขาจิว่หวัซาน เป็น 1 ใน 4 พุทธบรรพตม ีฝู

เสีย้น เขางอ้ไบ,้ เหวนิส ูเขาอูไ่ถซาน,กวนอมิ เกาะผุ่ถ่อซาน และ องคต์ีจ้า้งหวาง ณ เขาจิว่หัวซาน ภู

เขาจิว่หัวซาน ตัง้อยูท่ีอ่ าเภอซงิหยางเสีย้น มเีนื้อทีป่ระมาณ 120 ตารางกโิลเมตร มยีอดเขารวมกันถงึ 

99 ยอด ม ียอดเขาเหลยีนหวาเทยีนจู ้เป็นยอดทีส่วยงามและสูงทีส่ดุ สงูกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 1,392 

เมตร เขาจิว่หัวซาน เป็นดั่งชดุภาพภเูขาแมน่ ้าตามธรรมชาตทิีส่ะอาดบรสิทุธิ ์จุดชมววิต่างๆ ผสมผสาน

ขบัดนุกนักอ่ใหเ้กดิภาพทีง่ดงาม ความงามของธรรมชาตกิับทัศนียภาพเชงิวัฒนธรรมผสมผสานเขา้กัน

อยา่งด ีเสรมิเตมิดว้ยภาพบรรยากาศทีฤ่ดทูัง้สีแ่ตกตา่งกนัอยา่งชดัเจนและภาพปรากฎการณ์บนทอ้งฟ้า

อันงดงามแปลกตา เชน่ ภาพ ดวงอาทติยข์ึน้ เมฆสแีดงยามพลบค ่า ทะเลเมฆ พระอาทติยท์รงกลด

งดงามเกนิพรรณนา ท าใหผู้ค้นทีม่าเยอืนมอิยากจะจากไป บนเขาจิว่หัวซานมวีัดวาอารามโบราณตัง้เรยีง

รายอยูจ่ านวนมาก อบอวลไปดว้ยควันธูปเทยีน เป็นปูชนียสถานอันศักดิส์ทิธิท์ีบ่รรดาผูศ้รัทธาในพุทธ

ศาสนาต่างมาเคารพกราบไหว ้ทัศนียภาพของเขาจิว่หัวซานงดงามมาก อากาศเย็นสบาย เป็นแดน

สวรรคแ์หง่การทอ่งเทีย่ว และพักรอ้น ปัจจบุนับนภเูขาจิว่หัวซานมวีดัจ านวน 80 กวา่แหง่ และมพีระภกิษุ

และภกิษุณีมากกวา่ 300 รปู กลายเป็นเขตชมทัศนยีภาพการทอ่งเทีย่วทีม่เีอกลักษณ์ทางพทุธศาสนา 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  หลังอาหารน าท่านชม สวนพุทธธรรมจิว่หวัซาน มพีืน้ทีก่ว่า 1.89 ลา้นตารางเมตร ใชทุ้นสรา้งทัง้ส ิน้ 

1,600 ลา้นหยวน สถานทีแ่หง่นีม้ ี5 ทีส่ดุของโลก ไดแ้ก ่1. องคร์ปูปัน้พระกษิตคิรรภโ์พธสิัตว ์หรอืองค์

ตีจ้า้งหวาง กลางแจง้ทีส่งูทีส่ดุในโลก 2. ฐานดอกบัวหยกขาวใหญ่ทีส่ดุในโลก 3. ก าแพงแกว้หลากสี

กลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  4. สระน ้ าแสงพระธรรมกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  โดยมี

เสน้ผ่าศูนยก์ลางยาว 99 เมตร ลกึ 20 เซนตเิมตร 5. ตน้ไมล้ ้าค่ากว่า 300 ชนดิ สวนพุทธธรรมแห่งนี้

เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้ชมเมือ่ปี ค.ศ. 2012 ใหท้า่นไดก้ราบนมสัการองคร์ปูปัน้กษติคิรรภโ์พธสิตัว ์

หรอืองคต์ีจ้า้งหวาง กลางแจง้ทีสู่งทีสุ่ดในโลก มคีวามสูง 99 เมตร ทีม่าของความสูง 99 เมตร ตาม

ประวัต ิกล่าวว่า เจา้ชายตีจ้า้ง ซึง่เป็นเจา้ชายจากเมอืงซนิหลอ (เกาหล)ี มลีักษณะคลา้ยกับพระพุทธ

องคค์อื ไดรั้บการท านายวา่ถา้ครองราชสมบตัจิะเป็นจักรพรรดผิูย้ ิง่ใหญแ่ตถ่า้ออกบวชจะบรรลธุรรม เป็น

พระอรหันต ์เจา้ชายตีจ้างไดอ้อกบวชและได ้บรรลโุฆษธรรมสามารถกา้วหลดุพน้จากวัฎฏสงสารแตท่า่น

ไมย่อมกา้วผา่นไป  ทา่นยอมเสยีสละอยูเ่พือ่สัง่สอนใหส้ตัวโ์ลกไดห้ลดุพน้ไปพรอ้มกบัท่านจงึไดรั้บการ

ขนานนามวา่ เป็น “พระเมตไตรยะ หรอื พระโพธสิตัวแ์หง่ความหวัง ( ตีจ้า้งหวาง ) 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
  พกัที ่JIUHUASHAN CENTER  HOTEL    หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่4 จิว่หวัซาน – อูเ่จ ิน้ – เมอืงโบราณอูเ่จ ิน้ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงอูเ่จิน้  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่น เขา้ชม เมอืงโบราณอูเจ ิน้ เมอืงโบราณทีม่ชี ือ่เสยีงมากของมณฑลเจอ้เจยีง ตัง้อยูร่มิ

ทะเลสาบไท่หู ทะเลสาบขนาดใหญ่ทีค่รอบคลุมพืน้ทีข่องมณฑลเจ๋อเจยีงและมณพลเจยีงซู เป็นเมอืง

โบราณทีอ่นุรักษ์และคงสภาพบา้นเรอืนตามแบบสมัยราชวงคช์งิ ไม่ว่าจะเป็นลวดลายการแกะสลักไม ้

ตามหนา้ต่าง หรอืการแกะสลักหนิทีม่คีวามประณีตงดงาม ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเมอืงอูเจิน้ 

เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่ "นครเวนชิแหง่มณฑลเจอ๋เจยีง" มปีระวัตศิาสตรก์วา่ 1,000 ปี ชมชวีติความเป็นอยูข่อง

ชาวบา้นรมิน ้า สถานทีบ่ง่บอกความเป็นเจยีงหนันซึง่เป็นบา้นเกดิ "เหมาตุน้" ชมสิง่กอ่สรา้งโบราณสมัย

ราชวงศ ์หมงิและราชวงศแ์มนจ ูสภาพแวดลอ้มภายในเมอืงโบราณอเูจิน้นัน้ยังคงความสวยงามน่าอยู่ มี

คคูลองไหลผา่นกลางหมูบ่า้น สะพานขา้มคคูลอง โบราณสถานและโบราณวัตถทุีน่่าสนใจอกีมากมาย ที่

แหง่นีท้า่นจะไดส้มัผัสถงึบรรยากาศความเป็นเมอืงโบราณ และความเป็นโมเดริน์ทีผ่สมผสานไดอ้ยา่งลง

ตัว นอกจากนี้ท่านจะไดรั้บชมกรรมวธิีการท าเหลา้แบบโบราณและการยอ้มผา้แบบดัง้เดมิน าท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงเซีย่งไฮ ้ 
ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
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  พกัที ่WUZHEN GUESTHOUSE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่5 อูเ่จ ิน้ – ผลติภณัฑผ์า้ไหมถงเซยีง – เซีย่งไฮ ้– ศนูยก์ารแพทยจ์นีแผนโบราณ – ตลาดรอ้ยปี

เฉนิหวงัเมีย่ว – อโุมงคเ์ลเซอร ์– หาดไวท่าน – ถนนนานกงิ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืง เซี่ยงไฮ ้ซึง่ถือเป็นชุมชนเก่าตัง้แต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็น

หมู่บา้นชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศซ์ง่ไดเ้ปลีย่นแปลงเป็นเซีย่งไฮซ้ ึง่ขณะนัน้เป็นเพยีงชุมชนเล็กๆ

หลังจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตัวเมอืงเซีย่งไฮถ้กูเปิดเป็นเมอืงทา่และเขตเชา่ของนานาชาต ิตัง้อยูร่มิ

แมน่ ้าหวงผู่ ห่างจากปากแม่น ้าแยงซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คอื เขตผู่ตง(ใหม)่ และ

เขตผูซ่(ีเกา่) กัน้โดยแมน่ ้าหวงผู่ ระหวา่งทางน าท่านเขา้ชม โรงงานผา้ไหม ทีเ่มอืงแห่งไหม ถงเซยีง  

จากนัน้ ชมศนูยส์มนุไพรและคน้ควา้ยาแผนจนีโบราณ เป่าซูหลงิ หรอืในชือ่วา่ ยาบวัหมิะ ยาประจ า

บา้นทีม่ชี ือ่เสยีง ชมวดีทีัศน์และฟังพรรยายสรรพคุณของยาสมุนไพรจนีแต่ละชนดิ และน าท่านเขา้ชม

ศนูยผ์ลติภณัฑย์างพารา สนิคา้แปรรปูทีไ่ดรั้บความนยิมในปัจจบุนั 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 

น าทา่นสู ่ตลาดเฉงิหวงเมีย่ว หรอืทีเ่รยีกกันว่า วัดเทพเจา้ประจ าเมอืง เคยตัง้อยูใ่จกลางเมอืงเกา่ ซึง่

ไดก้ลายเป็นศูนย์รวมสนิคา้ และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮซ้ ึง่มีการ

ผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจุบันไดอ้ยา่งลงตัว ซึง่เป็นยา่นสนิคา้ราคาถูกทีม่ชี ือ่อกียา่นหนึง่ของนคร

เซีย่งไฮ ้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านสู ่ถนนนานกงิ หรอื นานจงิลู ่( Nanjing 

Lu) เป็นถนนทีเ่กา่แกข่องเซีย่งไฮส้รา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1851 ถอืว่าเป็น walking street หรอื ถนนคน

เดนิ มคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร พืน้ถนนปดูว้ยหนิออ่น และมลีวดลายเซรามกิสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของ

นานจงิลู่ เป็นที่ตัง้ของรา้นคา้มากมาย มีทัง้รา้นขายเสื้อผา้แฟชั่น รา้นขายของที่ระลกึ รา้นอาหาร 

ภตัตาคารหร ูรา้นจวิเวลรีช่ ือ่ดัง ทัง้รา้นทีเ่ป็นของคนจนีทอ้งถิน่ และของต่างชาต ิรา้นฟาสตฟ์ู้ด มตีัง้แต ่

รา้น KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut รา้นไอศครมี จากนัน้น าท่านสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ตัง้อยู่

บนฝ่ังตะวันตกของแมน่ ้าหวงผูม่คีวามยาวจากเหนอืจรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ ือ่วา่

“พพิธิภัณฑส์ถาปัตยกรรมนานาชาต”ิถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซีย่งไฮอ้กีทัง้ถือเป็น

ศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของเซีย่งไฮต้ลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็น

แหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธคิบารอครวมทัง้การ

ผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานภาครัฐเชน่ กรมศุลกากร 

โรงแรม และส านักงานใหญข่องธนาคารตา่งชาตเิป็นตน้น าท่าน ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์ใตแ้มน่ ้าหวงผู่ลง

ไป 50 เมตรภายในอโุมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอรเ์ป็นรปูตา่งๆ ตืน่ตาตืน่ใจ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
  พกัที ่SHANGHI HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่6 เซีย่งไฮ ้– ศนูยอ์ญัมณีหยก – วดัพระหยกขาว – HANGZHOU OUTLET – หงัโจว – กรงุเทพ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 เยีย่มชม ศนูยอ์ญัมณีหยก อญัมณีล ้าคา่ เครือ่งประดับทีน่ยิมกนัอยา่งแพรห่ลายเพราะเชือ่วา่ใส ่แลว้จะ

ชว่ยป้องกนัอนัตรายได ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสัตวม์งคลทีม่คีุณภาพและ

มชีือ่เสยีงของประเทศจนี   น าท่านชม วดัพระหยกขาว ” ตัง้อยูบ่นถนนอานเหยีย่นในเขตผู่ถอ กลาง

เมอืงเซีย่งไฮ ้เป็นวัดศนูยร์วมจติใจของชาวพทุธใน เซีย่งไฮ ้และเป็นวัดทีนั่กท่องเทีย่วเขา้นมัสการเป็น

จ านวนมากทีส่ดุของเมอืงเซีย่งไฮ ้ภายในวัดมพีระพุทธรูปปางน่ังทัง้ 2 องค ์สลักจากหยกทัง้แท่ง แสง

สว่างและแสงสะทอ้นของหยกขาวนั้นท าใหอ้งค์พระพุทธรูปมีความงดงามสว่างเจดิจา้ยิง่ขึน้  องค์

พระพุทธรูปปางน่ังมคีวามสงู 190 เซนตเิมตร และ หุม้ดว้ยเพชรพลอย หนิมโนรา และ มรกต แสดงถงึ

การถอืศลีอดอาหารและตรัสรูแ้จง้พระพทุธเจา้ สว่นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ มคีวามยาว 96 เซนตเิมตร 

นอนเอยีงดา้นขวาและหนุนพระเศยีรดว้ยพระหัตถข์วาและพระหัตถซ์า้ยวางบนขาดา้นซา้ย ลักษณะเชน่นี้

เรียกว่า ปรนิิพพาน ใบหนา้นิ่งสงบแสดงถงึ สันตสิุข ของพระศากยมุนี เมือ่ครัง้ท่านไดจ้ากโลกนี้ไป 

ภายในวัด ยังมพีระนอนองคอ์ืน่ๆ ซึง่มคีวามยาว 4 เซนตเิมตร ซึง่ถูกอัญเชญิมาจากประเทศสงิคโปร ์

โดยเจา้อาวาสองคท์ีส่บิ ในปี ค.ศ.1989 มากกว่านี้ยังมภีาพวาดโบราณ และคัมภรีพ์ระไตรปิฎก จัดวาง

ไวอ้กีส่วนของวัด ถงึแมว้่าประวัตขิองพระหยกขาวจะไม่ยาวนาน ความเก่าแก่และสถาปัตยกรรมแบบ

เรยีบงา่ยท าใหว้ัดแห่งนี้มคีวามโดดเด่นและไมอ่าจเลยีนแบบได ้ในเมอืงทันสมัยเชน่นี้ น าท่านสู ่ตลาด

เฉนิหวังเมีย่ว หรอืทีเ่รยีกกันว่า ศาลเจา้พ่อหลักเมอืง เคยตัง้อยูใ่จกลางเมอืงเกา่ ซึง่ไดก้ลายเป็นศูนย์
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รวมสนิคา้และอาหารพืน้เมอืงทีแ่สดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซีย่งไฮซ้ ึง่มกีารผสมผสานระหว่างอดตีและ

ปัจจบุนัไดอ้ยา่งลงตัว ซึง่เป็นยา่นสนิคา้ราคาถกูทีม่ชี ือ่อกียา่นหนึง่ของนครเซีย่งไฮ ้ให ้

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 น าท่านออกเดนิทางสูเ่มอืงหังโจว จากนัน้น าท่าน อสิระช็ออป้ิง HANGZHOU OUTLET ศูนยร์วม

ผลติภณัฑแ์บรนดเ์นมจากตา่งประเทศ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

22.40 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยเทีย่วบนิที ่CA715 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

02.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ…… 

 

 

  

 

 

 

หงัโจว  จ ิว่หวัซาน แดนพทุธภมู ิ6 วนั 4 คนื โดยสายการบนิ แอร ์ไชนา่ (GO1HGH-CA003) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่ 14 – 19 ก.ย. 61 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 13,700.- 

วนัที ่ 10 – 15 ต.ค. 61 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,500.- 15,700.- 

วนัที ่ 19 – 24 ต.ค. 61 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- 16,700.- 

วนัที ่ 02 – 07 พ.ย. 61 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- 15,700.- 

วนัที ่ 30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 61 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- 16,700.- 

วนัที ่ 07 – 12 ธ.ค. 61 26,900.- 26,900.- 26,900.- 4,500.- 17,700.- 

วนัที ่ 28 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 28,900.- 28,900.- 28,900.- 4,500.- 19,700.- 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่วซีา่จนีแบบเดีย่ว ทา่นละ 1,500 บาทแลว้*** 

ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ + ไกดท์อ้งถ ิน่ ทา่นละ 250 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

กรณีทีก่รุป๊มจี านวนลกูคา้นอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ จา่ยทา่นละ 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ เพือ่

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.-   
     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ
เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,500 บาท) 
7.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
4. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
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7. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ และหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 250 หยวน/ทรปิ 
 กรณีทีผู่เ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่นเก็บเพิม่ทา่นละ 50 หยวนเป็น 300 หยวนตอ่ทรปิ 
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 
และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ
ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ
จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่
อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 
**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 
-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  
-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบัน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 
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8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 
9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 
- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน 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)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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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................................................. 

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

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

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

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


