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   ก ำหนดกำรเดนิทำง  

วนัที ่ 29 ส.ค. – 02 ก.ย. 61 13,900.- 

 

 

SAVE SAVE  เซีย่งไฮ ้อูซ๋ ี 
5 วนั 4 คนื โดยสำยกำรบนิ เซีย่งไฮแ้อรไ์ลน ์(FM) 

เร ิม่ตน้เพยีง 13,900.- 
                            รายการทวัร+์ตัว๋เครือ่งบนิ 

 

 ลอ่งเรอืคลองขดุตำ้ยุน่เหอ.... ชมบรรยำกำศยำมค ำ่คนืเมอืงอูซ๋ ี
 ลอ่งเรอืชมทวิทศัน ์บนทะเลสำบซหี ูงดงำมด ัง่สวรรคส์รำ้ง 
 สมัผสับรรยำกำศสดุชคิทีย่ำ่นซนิเทยีนตี ้และถนนศลิปะเทยีนจือ่  

 ชมหำดไวท่ำน..ลอดอโุมงเลเซอร.์.พรอ้มชอ้ปป้ิง ถนนนำนกงิ 
 ลิม้รสอำหำรขึน้ชือ่....ไกข่อทำน+หมตูงโพ ,ซีโ่ครงหมอูซ๋ ี และเสีย่วหลงเปำ 
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***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่แบบเดีย่ว ทำ่นละ 1,500 บำท*** 

รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทำ่น/ทรปิ  

 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ – เซีย่งไฮ(้สนำมบนิเซีย่งไฮผู้ต่ง) (19.10 – 01.10) 

16.00 น. พรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมอิำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศเคำนเ์ตอร ์ U สำยกำรบนิเซีย่งไฮ ้

แอรไ์ลน ์(FM) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ

เดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

19.10 น. ออกเดนิทางสูม่หำนครเซีย่งไฮ ้โดยสำยกำรบนิไชนำ่อสิเทริน์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่FM856 

01.10 น. เดนิทางถงึ สนำมบนินำนำชำตผิูต่งเมอืงเอกเทศเซีย่งไฮ ้ซ ึง่ถอืเป็นชมุชนเกา่ตัง้แต่ยคุสามก๊ก (ปีค.ศ.220-

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – เซีย่งไฮ ้(สนามบนิเซีย่งไฮผู้่
ตง)(19.10 – 01.10)   ✈ 

SHANGHAI LINZHEN 

HOTEL  
หรอืทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

2 
เซีย่งไฮ ้– ศนูยผ์ลติภณัฑย์างพารา – หังโจว – ลอ่งเรอื
ทะเลสาบซหี ู– สวนใบชาหลงจิง่ – ถนนโบราณเหอฝ่ังเจยี 
 

🍽 🍽 🍽 
HANGZHOU LIANGAN 
HOTEL 

 หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

3 
อูซ๋ ี– หมูบ่า้นหลงิซาน – ศนูยผ์ลติภณัฑไ์ขม่กุน ้าจดื – ลอ่งเรอื
คลองขดุโบราณตา้ยุน่เหอ  
 

🍽 🍽 🍽 
VEEGLE SINCERA 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

4 
อูซ๋ ี– เซีย่งไฮ ้– ศนูยก์ารแพทยจ์นีแผนโบราณ – หาดไวท่าน – 
ถนนนานกงิ – STARBUCKS ROASTERY – ยา่นซนิเทยีนตี ้ 
 

🍽 🍽 🍽 
HOLIDAY INN 

EXPRESS HOTEL  

หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

5 
ศนูยห์ยก – ตลาดเฉนิหวงเมีย่ว – ยา่นศลิปะเทยีนจือ่ฝาง  – 
เซีย่งไฮ ้(สนามบนิเซีย่งไฮผู้ต้ง) – กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณ
ภมู)ิ (18.25 – 21.55) 

🍽 🍽 ✈  

http://bit.ly/2NMk5YE
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280) เป็นหมูบ่า้นชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศซ์ง่ไดเ้ปลีย่นแปลงเป็นเซีย่งไฮซ้ ึง่ขณะนัน้เป็นเพยีงชมุชนเล็กๆ

หลังจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตัวเมอืงเซีย่งไฮถู้กเปิดเป็นเมอืงท่าและเขตเชา่ของนานาชาต ิตัง้อยูร่มิแมน่ ้า

หวงผู ่หา่งจากปากแมน่ ้าแยงซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คอื เขตผูต่ง(ใหม)่ และเขตผูซ่(ีเกา่) กัน้

โดยแมน่ ้าหวงผู ่น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

พกัที ่  พกัที ่SHANGHAI LINZHEN HOTEL หรอืทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่2 เซีย่งไฮ ้– ศนูยผ์ลติภณัฑย์ำงพำรำ – หงัโจว – ลอ่งเรอืทะเลสำบซหีู – สวนใบชำหลงจิง่ – ถนน

โบรำณเหอฝั่งเจยี 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง หงัโจว เมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมายาวนาน ปรากกฎรอ่งรอยในสมยัราชวงศฉ์นิ มี

ชือ่เรยีกวา่เมอืงเฉียนถัง สมัยราชวงศส์ยุเปลีย่นเป็นหังโจวต่อมาในสมัยราชวงศซ์ง่ไดต้ัง้หังโจวเป็นเมอืงหลวง 

หังโจวเป็นเมอืงงดงามดว้ยธรรมชาต ิทัง้ภเูขา ทะเลสาบ ตน้ไม ้และสวนจนไดรั้บสมญานามวา่ “สวรรคบ์นดนิ” 

เนือ่งจาก ซโูจว+หังโจว = ซหูัง แปลวา่ “บนฟ้ามสีรวงสวรรค ์บนผนืแผน่ดนิก็ม ีซหูัง”เปรยีบดังความงามของ

เมอืงหังโจวและซโูจวนัน้สวยงามดังสรวงสวรรค์ เขา้ชมผลติภัณฑแ์ละสนิคา้ทีผ่ลติมาจาก ยำงพำรำ เป็นใน

ลักษณะสนิคา้ทีแ่ปรรปู เชน่ หมอน ทีน่อน และสนิคา้เพือ่สขุภาพพรอ้มวทิยากรบรรยายสรรพคณุของผลติภณัฑ ์

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร..เมน.ู..ไกข่อทำน+หมตูงโพ 

บำ่ย  น าทกุทา่น ลอ่งทะเลสำบซหี ูตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของเมอืงหังโจวทะเลสาบมลีักษณะใกลเ้คยีงกับวงร ีมเีนื้อ

ที ่5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กโิลเมตร น ้าลกึ

เฉลีย่ 1.5 เมตร สามดา้นถกูลอ้มรอบดว้ยภเูขาและอกีหนึง่ดา้น

เป็นเมอืงรอบซหีู ประกอบไปดว้ยสถานที่ส าคัญมากกว่า 30 

แห่งและสถานทีช่มทวิทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดส าคัญก็

ไดแ้ก่ หนึ่งภูเขา สองทางสามเกาะ หา้ทะเลสาบ และสิบ

ทวิทัศน์ น าท่านล่องเรือผ่านชม สะพานขาดซึง่เป็นที่มาของ

ต านานเรือ่ง“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสง

จันทรน์ ้าลกึตลอดจนชมธรรมชาตอิันงดงามสดชืน่รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ทีไ่ดรั้บสมญานามจากนักท่องเทีย่วว่า 

“พฤกษชาตใินนครนิทร”์ จากนัน้น าท่านสู ่หมูบ่ำ้นเหมยเจยีอู (ไรช่ำหลงจิง่) แหล่งผลติใบชาเขยีวทีข่ ึน้ชือ่

ของจีน ใหท้่านไดช้มิชาขึน้ชือ่ โดยกล่าวกันว่า “ดืม่ชำหลงจิง่ เพยีง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวัน” ใหท้่าน

อสิระชอ้ปป้ิง ถนนโบรำณเหอฝั่งเจยี เป็นถนนสายหนึง่ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอันเกา่แก่

ของหังโจวไดอ้ยา่งด ีถนนสายนีม้คีวามยาว 460 เมตร กวา้ง120เมตร ในปัจจบุนัยงัคงไวซ้ ึง่สภาพดัง้เดมิของสิง่

ปลูกสรา้งโบราณส่วนหนึง่แลว้ บา้นเรอืนทัง้สองขา้งทางทีส่รา้งขึน้ใหมล่ว้นสรา้งจากไมแ้ละมงุหลังคาสคีราม 

อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัยกบัสนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึและของเลน่มากมาย  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่  พกัที ่HANGZHOU LIANGAN HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่3 อูซ๋ ี– หมูบ่ำ้นหลงิซำน – ศนูยผ์ลติภณัฑไ์ขม่กุน ำ้จดื – ลอ่งเรอืคลองขดุโบรำณตำ้ยุน่เหอ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอู๋ซ ีซ ึง่เป็นเมอืงอุตสาหกรรมเบา และมี

ฉายาว่า เมอืงเซีย่งไฮน้อ้ย เดมิมชีือ่ว่า ซซีานเล่ากันว่าเมือ่สอง

พันปีก่อนมกีารผลติดีบุกในเมอืงนี้และต่อมาแร่ดบีุกถูกขุดเจาะจน

หมดสิน้ แตบ่งัเอญิมคีนขดุพบศลิาจารกึโบราณชิน้หนึง่มใีจความว่า 

“มอีาวธุ แผน่ดนิจะไมส่งบ หากปราศจากอาวธุแผน่ดนิจะรม่เย็นเป็น

สขุ” จงึไดเ้ปลีย่นชือ่ใหม่ว่าอูซ๋ ีแปลว่า ไมม่ตีะกั่ว น าท่านเขา้ชม 

หมูบ่ำ้นหลงิซำน หรอื หมูบ่า้นเหนยีนฮวัวาน แหล่งท่องเทีย่วแห่ง

ใหม่ สรา้งขึน้พรอ้มกับพระใหญ่หลงิซาน ไดรั้บการขนานนามว่า 

“เมืองหลิงซานนอ้ย”ตัวหมู่บา้นสรา้งขึ้นโดยใชห้ลักฮวงจุย้ 

ดา้นหนา้เป็นน ้า ดา้นหลังเป็นภเูขา น าทา่นชม เจดยีเ์หนยีวฮวั เจดยี์

สงู 21.28 เมตร เป็นไฮไลทข์องหมูบ่า้นแหง่นี้  

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  แวะชม ศูนยผ์ลติภณัฑไ์ข่มุก สนิคา้ที่มีคุณภาพและมีชือ่เสียงของเมืองจีน มีสนิคา้ใหเ้ลือกซือ้เลือกชม

มากมาย ไมว่่าจะเป็นเครือ่งประดับ เชน่ สรอ้ยคอสรอ้ยขอ้มอื แหวน ก าไล หรอืจะเป็นเครือ่งส าอาง เชน่ ครมี
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ไขม่กุ ผงไขม่กุ เป็นตน้   

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

 น าท่าน ลอ่งเรอืคลองขุดโบรำณตำ้ยุน่เหอเสน่หข์องการ

ลอ่งเรอืเมอืงอูซ๋ยีามค ่าคนืนัน้คอืความสวยงามแสงสขีองดวง

ไฟ คือฟังเสยีงน ้าไหลยามค ่าคืน ที่มเีงาตกึรามบา้นช่องที่

สะทอ้นอยู่ในน ้า ความสวยงามเปรียบดั่งความงามดั่งความ

ฝันหรอืภาพวาดทีส่วยงาม คลองขดุโบราณแห่งนี้เป็นทีน่ยิม

ส าหรับคู่บ่าวสาวส าหรับพรีเวดดิง้และเป็นสถานทีย่อดนยิม

ของเหล่านักท าหนังซึง่ผลิตผลงานทางโทรทัศน์ออกมา

หลายเรื่อง นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทศิก าลังใหค้วาม

สนใจสถานที ่สดุแสนโรแมนตกิแหง่นี ้

พกัที ่   พกัที ่VEEGLE SINCERA HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่4 อู๋ซ ี– เซีย่งไฮ ้– ศูนยก์ำรแพทยจ์นีแผนโบรำณ – หำดไวท่ำน – ถนนนำนกงิ - STARBUCKS 

ROASTERY – ยำ่นซนิเทยีนตี ้

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ มหำนครเซี่ยงไฮ ้เป็นเมอืงศูนยก์ลางความเจรญิในดา้นต่างๆ ของภูมภิาคทัง้ทางดา้น

เศรษฐกจิ การคา้ การเงนิ การลงทุน รวมถงึ ดา้นแฟชัน่ และการท่องเทีย่ว เซีย่งไฮจ้งึนับเป็นความภาคภูมใิจ

ของชาวจนี โดยถอืไดว้า่เซีย่งไฮเ้ป็นสญัลักษณ์ของจนียคุใหมใ่นดา้นความกา้วหนา้และความทันสมยั  น าทา่นสู ่

ศนูยย์ำสมนุไพรจนี พรอ้มฟังการบรรยายสรรพคุณของสมนุไพรจนี เป็นยาแกน้ ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ ยาประจ า

บา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและใหท้า่นไดน้วดฝ่าเทา้ผอ่นคลายกบัยาสตูรพเิศษ น าทา่นสูบ่รเิวณ หำดไวท่ำน ตัง้อยูบ่นฝ่ัง

ตะวันตกของแมน่ ้าหวงผูม่คีวามยาวจากเหนอืจรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ ือ่ว่า “พพิธิภัณฑ์

นานาชาต”ิ ถอืเป็นสญัลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ของนครเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารที่

ส าคัญ แห่งหนึง่ของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เช่น 

สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทีต่ัง้

ของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศุลกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ของ น าท่านน่ัง รถไฟอุโมงเลเซอร ์ลอด

อโุมงคใ์ตแ้มน่ ้าหวังผู ่ซ ึง่เป็นอโุมงคส์รา้งลกึลงไปจากพืน้แมน่ ้า 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับตกแต่ง

ดว้ยไฟเลเซอรเ์ป็นรปูตา่งๆ 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนนำนกงิ ถนนแหง่นีเ้ปรยีบเหมอืนยา่นสี

ลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสงิคโปร์ ถนนนี้มี

ความยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มหีา้งสรรพสนิคา้มากมายอยู่

บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่ค ึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ ้ 

จากนัน้เดนิไปยัง Starbucks Reserve Roastery สาขา

ใหม่ในเซีย่งไฮ ้ใหญ่กว่าสาขาปกต ิ300 เท่า ส าหรับสาขา 

Reserve Roastery ทีเ่พิง่เปิดใหบ้รกิารในเซีย่งไฮใ้หมห่มาด

เมือ่วันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมานี้ สาขานี้นอกจากความยิง่ใหญ่

อลังการแลว้ ยงัมบีารจ์บิกาแฟทีย่าวทีส่ดุในโลก ถงึ 88 ฟตุ ขึน้แท่นเป็นสาขาทีม่บีารจ์บิกาแฟยาวทีส่ดุในโลก

ของ Starbucks ลูกคา้สามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครือ่งดืม่

ต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทัง้เครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขานี้

แห่งเดียวเท่านั้น  น าท่านสู่ ย่ำนซินเทยีนตี ้ถือเป็น

แหล่งฮปิล่าสุดของคนอนิเทรนดเ์ซีย่งไฮ ้ตัง้อยู่ฝ่ังเมอืง

เกา่ ออกแบบโดย เบนจามนิ วดู สถาปนกิชือ่ดังชาวมะกนั 

ไดรั้บเสยีงชมว่ามเีสน่หอ์ย่างเหลอืเชือ่ เพราะอนุรักษ์ตกึ

รามบา้นชอ่งเกา่ๆไว ้ผสมผสานลงตัวกับบา้นก่ออฐิสเีทา

สไตลช์กิูเหมนิ ที่จ าลองขึน้ใหม่จากยุคปลายศตวรรษที ่

19 ทีน่ีม่คีวามรืน่รมยใ์หเ้อนจอยครบครันทัง้รา้นกาแฟและ

คาเฟ่สไตลโ์มเดริน์,เรสเตอรองตข์องคนดัง,โรงหนังอารต์ 

เฮาส,์ บตูกิเก๋ๆ ของดไีซเนอรช์ือ่ดัง, แกลเลอรี ่และชอ็ปป้ิง มอลลร์ะดับอพัสเกล...ถอืเป็นสวรรคข์องคนรวย 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนูพเิศษ....เสยีวหลงเปำ 
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พกัที ่   พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่5 ศูนยห์ยก – ย่ำนซลิปะเทยีนจือ่ฝำง  –ตลำดเฉนิหวงเมีย่ว- เซีย่งไฮ ้(สนำมบนิเซีย่งไฮผู้ต้ง) – 

กรงุเทพฯ(สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ(18.25-21.55) 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 แวะชม ศนูยอ์ัญมณีล ้าค่า หยก เป็นเครือ่งประดับทีน่ยิมกันอยา่ง

แพร่หลายเพราะเชือ่ว่าใส่แลว้จะชว่ยป้องกันอันตรายไดใ้หท้่าน

ไดเ้ลือกซื้อก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มี

คุณภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจีน จากนัน้น าท่านชม ย่ำน

ศลิปะถนนเทยีนจือ่ฝำง  เป็นเขตอยู่อาศัยของชาวบา้นในยุค 

ค.ศ.1920 – 1930  ประกอบไปดว้ยบา้นทรงยโุรปสลับกับบา้น

แบบจนี ถนนแห่งนี้เริม่มชี ือ่เสยีง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจัด

แสดงผลงานศลิปะจากศลิปินแบบตดิดนิ หรือทีปั่จจุบันเรียกว่า 

“แนวสตรที” ภายในเต็มไปดว้ยคาเฟ่ และรา้นขายของทีร่ะลกึ  และงานแสดงของศลิปินทัง้ในและตา่งประเทศ 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลำดเฉงิหวงเมีย่ว หรอืทีเ่รียกกันว่า วัดเทพเจา้

ประจ าเมอืง เคยตัง้อยูใ่จกลางเมอืงเกา่ ซึง่ไดก้ลายเป็นศูนยร์วมสนิคา้ 

และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮม้ีการ

ผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันไดอ้ย่างลงตัว ซึง่เป็นย่านสนิคา้

ราคาถูกทีม่ชี ือ่อกีย่านหนึง่ของนครเซีย่งไฮ ้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศัย   

 

 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นำมบนิ 

18.25 น. เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่FM853  

21.55 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

  

 

 

 

โปรแกรม : SAVE SAVE เซีย่งไฮ ้ อูซ๋ ี5 วนั 4 คนืโดยสำยกำรบนิเซีย่งไฮแ้อรไ์ลน ์ (GO1-
PVGFM001) 
 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2 – 3 

ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็ก 8 – 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

เด็ก 8 – 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่29 ส.ค. – 02 ก.ย. 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 7,900.- 

***  รำคำเด็กทำรก(อำยไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทำงกลบั)  ทำ่นละ 6,900 *** 
รำคำนีร้วมรำยกำรทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ แตไ่มร่วมคำ่วซีำ่ 

 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ไมร่วมคำ่วซีำ่จนีแบบเดีย่วทำ่นละ 1,500 บำท*** 

รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทำ่น/ทรปิ  

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื ยางพารา ,ผา้ไหม , บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้ (ขอความร่วมมอืลูกคา้ทุก

ทา่นแชเ่ทา้), ไขม่กุ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่าน

ทราบว่า ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่ับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับ

ใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
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.- บาท  
     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

 
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 

 

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

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป - กลับ ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
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5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  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] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม/ทา่น  
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
4. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่จนีธรรมดา 4 วันท าการ (1,500 บาท) 
7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
8.      คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน/ทา่น/ทรปิ  

**กรณีทีม่จี ำนวนผูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 15 ทำ่น เก็บ คำ่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 200 หยวน /
ทำ่น/ทรปิ** 

9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 

หมำยเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูก
ท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง 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 400 หยวน/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสปอรต์ไทย 
**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  2 ขา้ง 
 - 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) 

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 
 
คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั 5,060 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ 1,600 บาท (ยกเวน้ บรำซลิ แคนำดำ อำรเ์จนตนิำ) 
- 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
สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
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2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  
ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

ประกำศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง กรอกขอ้มลูใหค้รบโดยเฉพำะเบอร์

ตดิตอ่  เเละกรณีท ำลกูคำ้ธุรกจิสว่นตวักรณุำระบใุหช้ดัเจนดว้ยวำ่ท ำอะไร** 

 

ชือ่-นำมสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

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

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์ำ้น............................ 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 

ต ำแหนง่งำน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ (ภาษาองักฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

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

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

(ส ำคญัมำก กรุณำแจง้เบอรท์ีถู่กตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

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

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

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

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

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

รำยชือ่บคุคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

 

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

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

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

 

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไมส่ะดวก

ภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 

 

 

 

 


