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ล่องเรอืคลองขดุตา้หยนุเหอ | ถ่ายรูปดา้นล่างตกึเซี่ยงไฮท้าวเวอร ์|เจดียห์ลกัเมืองเฉิงหวางเก๋อ 
 STARBUCK RESERVE ROASTERY | พกัโรงแรม 5 ดาว | บฟุเฟ่ตซ์ีฟูด้พรอ้มกุง้มงักรไม่อัน้  

 
 

  

 

 

 

เซีย่งไฮ้ หังโจว พัก 5 ดาว บุฟเฟ่ตซ์ฟู้ีดกุ้งมังกร 4 วัน 2 คนื 

เดนิทาง พฤศจกิายน 62 -มนีาคม 63  

 

 
ราคาเร่ิมต้นเพยีง 7,999.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) CZ8320 : 02.00-07.20 น. 

23.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U สายการบินไชนา่เซาทเ์ทิรน์ 
โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุทา่น 

วันที ่2 
เซี่ยงไฮ้ (สนามบนิเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) –หังโจว-ล่องเรือคลองโบราณต้าหยุนเหอ-หมู่บ้าน
ใบชาหลงจิ่ง -ขึ้นเจดียห์ลักเมืองเฉิงหวางเก๋อ+พร้อมชิมขนมรากบัว-ช้อปป้ิง 
HANGZHOU OUTLET 

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

07.20 น. เดินทางถึง มหานครเซ่ียงไฮ้ สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง เมืองเอกเทศเซี่ยงไฮ ้ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตัง้แต่ยคุสามก๊ก (ปีค.ศ.220-
280) เป็นหมู่บา้นชาวประมงจนถึงสมยัราชวงศซ์ง่ไดเ้ปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮซ้ึ่งขณะนัน้เป็นเพียงชมุชนเล็กๆหลงัจากสงคราม
ฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตวัเมืองเซี่ยงไฮถ้กูเปิดเป็นเมืองทา่และเขตเช่าของนานาชาติ ตัง้อยูร่มิแมน่ า้หวงผู ่หา่งจากปากแมน่ า้แยงซีเกียง 
17 กิโลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คือ เขตผูต่ง(ใหม)่ และเขตผูซ่ี(เก่า) กัน้โดยแมน่ า้หวงผู ่น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสัช
อตุสาหกรรมและสถาบนัศิลปะที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีค าเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหงัโจว
และซูโจววา่ “บนฟา้มีสวรรค ์บนดินมี ซู(โจว) หงั(โจว)” เพลดิเพลนิกบัทิวทศันอ์นังดงามสองฟากถนน  จากนัน้น าทา่น  ล่องเรือ
คลองโบราณต้ายุ่นเหอ ซึ่งมีประวตัิความเป็นมากว่า2,500 ปี โดยคลองแห่งนีม้ีความยาวทัง้หมดประมาณ1,794 กิโลเมตร
และคลองขดุนีใ้ชแ้รงงานของคน ที่โบราณที่สดุและเป็นคลองที่ยาวที่สดุซึ่งไหลผ่านปักก่ิง , เทียนสิน, เหอเป่ย, ซานตง, เจียงซู
และเจอ้เจียง ช่วงที่อยูเ่มืองหางโจวจะมีความยาว 39 กิโลเมตร ใหท้า่นไดช้มวิวทิวทศันส์องขา้งทางที่ยงัคงถกูรกัษาแบบโบราณ
ไว ้

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) CZ8464 : 02.00-07.20 น. 
วนัท่ี 2.  เซี่ยงไฮ ้(สนามบินเซี่ยงไฮผู้ต่ง) – หงัโจว-ลอ่งเรอืคลองโบราณตา้หยนุเหอ-หมูบ่า้นใบชาหลงจ่ิง  -ขึน้เจดียห์ลกัเมืองเฉิงหวางเก๋อ +พรอ้ม

ชิมขนมรากบวั-ชอ้ปป้ิง HANGZHOU OUTLET 
วนัท่ี 3.  หงัโจว-เซี่ยงไฮ-้ ศนูยน์วดเทา้(ยาบวัหิมะ) – ถ่ายรูปดา้นลา่งตึกเซี่ยงไฮท้าวเวอร-์หาดไว่ทาน-ศนูยผ์า้ไหม-ถนนนานกิง – STARBUCK 

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

สวุรรณภมูิ) CZ8463 : 21.15-00.50 น. 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  (เมนูพิเศษ ไก่ขอทาน+หมูตงโพ) 

 น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านเหมยเจียอู (ไร่ชาหลงจ่ิง)  แหลง่ผลติใบชาเขียวที่ขึน้ช่ือของจีน ใหท้า่นไดชิ้มชาขึน้ช่ือ โดยกลา่วกนั
ว่า “ดื่มชาหลงจ่ิง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวนั”   น าท่าน ขึน้ชมวิวบนเจดียห์ลักเมืองเฉิงหวางเก๋อ ลกัษณะเป็นอาคาร
โบราณสงูเจ็ดชัน้ มีลกัษณะสถาปัตยกรรมของราชวงศซ์่งผสมราชวงศห์ยวน สงู 41.6 เมตร ประตูทางเขา้ท าจากหินขดั เป็น
สญัลกัษณข์องประวตัิศาสตรอ์นัยาวนานของเมืองหางโจว หากมองขึน้ไปบนชัน้สองของ "หอหลกัเมือง" จะเห็นแผ่นจารกึเขียน
โดยนายเฉิน ช่างภาพชาวจีนผูโ้ดง่ดงั ศาลหลกัเมอืงนีต้ัง้ขนาบทัง้สองดา้นดว้ย "ทะเลสาบและภเูขาแปดรอ้ยไมล ์โดยชัน้แรกและ
ชัน้สองจะมีลานแสดงวฒันธรรมประวตัิศาสตรแ์ละประเพณีพืน้บา้นที่มีลกัษณะเฉพาะ ชัน้ที่สามและหา้เป็นหอ้งชาและลาน
แสดงศิลปะดนตรีจากสาวเมืองหงัโจว (ใหท้่านชิมขนมรากบวัคนละหนึง่ถว้ยและชมการแสดงดนตรี) และชัน้สี่เหมาะแก่การชม
วิวรอบๆ ทะเลสาบซีห ูเป็นอนัหนึง่สถานท่ี ทีน่อ้ยคนจะไดย้ลความงามในมมุสงู   

 

 
 น าท่านสู ่HANGZHOU OUTLET สถานที่ชอ้ปป้ิงสดุฮิตของชาวหงัโจว ที่เต็มไปดว้ยสินคา้เสือ้ผา้ แฟชั่น กระเป๋า รองเทา้ และ

อื่นๆอีกมากมาย อิสระใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยั 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  

ที่พกั โรงแรม HANGZHOU LILY  HOTEL   หรือเทียบเท่า 5 ดาว (ท้องถิน่) 

วันที ่3 
หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ศูนยน์วดเท้า(ยาบัวหมิะ) – ถ่ายรูปด้านล่างตกึเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร-์
หาดไว่ทาน-ศูนยผ้์าไหม-ถนนนานกงิ–STARBUCK RESERVE ROASTERY 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางกลบัสู ่เมืองเซ่ียงไฮ้  ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตัง้แต่ยคุสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บา้นชาวประมงจนถึงสมยั

ราชวงศซ์ง่ไดเ้ปลีย่นแปลงเป็นเซี่ยงไฮซ้ึง่ขณะนัน้เป็นเพียงชมุชนเลก็ๆหลงัจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตวัเมืองเซี่ยงไฮถ้กูเปิดเป็น
เมืองทา่และเขตเชา่ของนานาชาติ ตัง้อยูร่มิแมน่ า้หวงผู่ หา่งจากปากแมน่ า้แยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่
ตง(ใหม)่ และเขตผูซ่ี(เก่า) กัน้โดยแมน่ า้หวงผู ่น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  น าทา่นสู ่ศูนยน์วดเท้า(ยาบัวหิมะ)  พรอ้ม
ฟังบรรยายเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณจีน อดีตถึงปัจจบุนั การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปี รบัฟังการวินิจฉยัโรค
โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ พรอ้มผอ่นคลายนวดฝ่าเทา้   
หมายเหต ุ: ขอความรว่มมือ กรุณาแช่เทา้ทกุทา่น (ไมม่ีคา่ใชจ้่าย) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
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 จากนัน้น าทา่น ถา่ยรูปด้านล้างตึกเซ่ียงไฮ้ทาวเวอร ์ (ไม่รวมค่าตั๋วขึน้ชมววิ) เป็นตกึที่สรา้งขึน้ใหมล่า่สดุและมีความสงูทีส่ดุ

ในเซี่ยงไฮ ้ ตึกนีม้ีความสงูถึง 632 เมตร มีการออกแบบตึกภายนอกที่แปลกตาดว้ยรูปรา่งตึกที่โคง้มนแลดคูลา้ยเกลียวที่ก าลงั
บิดทะยานขึน้สูท่อ้งฟ้า เพื่อสื่อใหเ้ห็นถึงความทนัสมยัและเอือ้ประโยชนใ์นการเก็บพลงังานลมมาใชง้าน ภายในส าหรบัรองรบั
บรษัิทชัน้น าตา่ง ๆ  ของจีนพรอ้มการตกแตง่ที่จะมีการปรบัเปลีย่นชัน้ตา่ง ๆ  121 ชัน้ใหม้ีทัง้หอ้งประชมุ โรงแรม สวนลอยฟา้ ลฟิต์
ที่เร็วที่สดุในโลก พรอ้มดว้ยเทคโนโลยีสดุล า้อีกมากมาย และระบบส าหรบัดึงพลงังานจากธรรมชาติมาใช้ อาทิ กงัหนัลมและ
ระบบกกัเก็บน า้ฝน   อิสระใหท้า่นถ่ายรูปคูต่กึตามอธัยาศยั 
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 น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน  ตั้งอยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถ้ึง 4กิโลเมตรเป็นเขต
สถาปัตยกรรมที่ไดช่ื้อวา่ “พิพิธภณัฑน์านาชาติง”   ถือเป็นสญัลกัษณท์ี่โดดเดน่ของนครเซี่ยงไฮ ้อีกทัง้ถือเป็นศนูยก์ลางทางดา้น
การเงินการธนาคารท่ีส าคญั แหง่หนึง่ของเซี่ยงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไวท่นัเป็นแหลง่รวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น 
สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นท่ีตัง้ของหนว่ยงาน
ภาครฐั เช่น กรมศลุกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่ของบรษัิทตา่งๆ  น าทา่นเยี่ยมชม ศูนยผ้์าไหม ผลติภณัฑท์ี่ท าจากไหม ไม่
วา่จะเป็นเสือ้ผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ ชมวิธีการน าเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครือ่งจกัร ชมการดงึใยไหมรงัแฝดเพื่อมาท าไส้
นวมผา้ห่มไหม เหมาะกบัการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใชเ้อง     น าท่านสู่ ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่ ( NANJING LU) เป็น
ถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮ้สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี  ค.ศ. 1851 ถือว่าเป็น WALKING STREET หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 
กิโลเมตร พืน้ถนนปดูว้ยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของนานจิงลู่ เป็นที่ตัง้ของรา้นคา้มากมาย มีทัง้รา้น
ขายเสือ้ผา้แฟชั่น รา้นขายของที่ระลกึ รา้นอาหาร ภตัตาคารหรู รา้นจิวเวลรีช่ื่อดงั ทัง้รา้นท่ีเป็นของคนจีนทอ้งถ่ิน   

 

 
 น าทา่นเดินทางไปยงั STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหมใ่นเซี่ยงไฮ ้ใหญ่กวา่สาขาปกติ 300 เทา่ ส  าหรบัสาขา 

RESERVE ROASTERY ที่เพิ่งเปิดใหบ้ริการในเซี่ยงไฮ้ใหม่หมาดเมื่อวันที่  6 ธ.ค.ที่ผ่านมานี ้สาขานีน้อกจากความยิ่งใหญ่
อลังการแล้ว ยังมีบาร์จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต  ขึน้แท่นเป็นสาขาที่มีบาร์จิบกาแฟยาวที่สุดในโลกของ 
STARBUCKS ลกูคา้สามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สมัผสับรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่มตา่งๆ กว่า 100 เมน ู
รวมทัง้เครือ่งดื่มที่มีเฉพาะสาขานีแ้หง่เดียวเทา่นัน้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา) 
ที่พกั โรงแรม SHANGHAI XIDI   HOTEL   หรือเทียบเท่า 5 ดาว (ท้องถิน่) 

วันที ่4 
ศูนยห์ยก – วัดหลงหัว –ตลาดเฉินหวงเมี่ยว- ถนนศิลปะเทยีนจื่อฝาง – เซี่ยงไฮ้ (สนามบนิ
เซีย่งไฮ้ผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) CZ8319 : 21.15-00.50 น. 

เช้า รับประทานอาหารเช้า   ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 แวะชม อญัมณีล า้คา่ หยก เป็นเครือ่งประดบัท่ีนิยมกนัอยา่งแพรห่ลายเพราะเช่ือวา่ใส ่แลว้จะช่วยปอ้งกนัอนัตรายได ้ใหท้า่นได้

เลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผีเซียะสตัวม์งคลท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสยีงของประเทศจีน   
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 น าท่านเดินทางสู ่วัดหลงหัว วดัเก่าแก่คูบ่า้นคูเ่มืองเซี่ยงไฮ ้ที่มีอายกุว่า 1,500 ปี วดัแห่งนีถ้กูสรา้งขึน้ในยคุสามก๊ก ดว้ยความ

ตัง้ใจของซุนกวนที่ตอ้งการอทุิศใหแ้ก่มารดาผูล้ว่งลบั และไดใ้ชช่ื้อวดัว่า ‘เซียนซื่อ เป็นช่ือแรก ก่อนจะเปลี่ยนมาใชช่ื้อ ‘หลงหวั
จนถึงปัจจุบนั ภายในวดัมีวิหารเจ็ดหลงัตัง้อยู่บนพืน้ที่กวา้งขวางที่สดุในบรรดาวดัของนครเซี่ยงไฮ ้วิหารแต่ละหลงัมีรูปป้ัน
พระพุทธรูปและเทพผูพ้ิทกัษ์ประดิษฐานอยู่ใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวข้อพรอาทิ ในวิหารใหญ่มีพระศรีศากยมุณี วิหารพระ
เมตไตรย หรือ วิหารเจา้แมก่วนอิมที่มีองคเ์จา้แม่กวนอิมพนักรรายลอ้มดว้ยพระพทุธรูปสีทอง 500 องค ์ดา้นตรงขา้มวดัมีเจดีย์
หลงหวั (LONGHUA PAGODA) เจดียแ์ปดเหลี่ยมโบราณ 6 ชัน้ สงู 44 เมตร เป็นเจดียท์ี่ถกูสรา้งขึน้มาใหมใ่นปี 922 แทนเจดีย์
องคเ์ดิมแตไ่มอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน   

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร ( เมนูพเิศษ  บุฟเฟ่ตอ์าหารซีฟู้ด... ท่านจะเต็มอิ่มจุใจกับการทานอาหารทะเล 
หอย ป ูกุ้งมังกร แบบไม่อั้น นอกจากนี้ยงัมีอาหารอื่นๆ อาทิเช่น  ขนมหวาน ผลไม้  ไอศครีม และเคร่ืองดื่มน ้าอัดลม 
เบียร ์เหล้า  ไวน ์ฯลฯ) 

 

 
 น าทา่นสู ่ตลาดเฉินหวังเม่ียว หรอืที่เรยีกกนัวา่ ศาลเจา้พอ่หลกัเมือง เคยตัง้อยูใ่จกลางเมืองเก่า ซึง่ไดก้ลายเป็นศนูยร์วมสนิคา้

และอาหารพืน้เมืองที่แสดงถึงเอกลกัษณข์องชาวเซี่ยงไฮซ้ึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจบุนัไดอ้ย่างลงตวั  ซึ่งเป็นย่าน
สนิคา้ราคาถกูที่มีช่ืออีกยา่นหนึง่ของนครเซีย่งไฮ ้ใหท้า่นอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   จากนัน้น าทา่นชม ยา่นศิลปะถนนเทียนจ่ื
อฝาง เป็นเขตอยูอ่าศยัของชาวบา้นในยคุ ค.ศ.1920 – 1930 ประกอบไปดว้ยบา้นทรงยโุรปสลบักบับา้นแบบจีน ถนนแหง่นีเ้ริ่ม
มีช่ือเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจดัแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินแบบติดดิน หรือที่ปัจจุบนัเรียกวา่ แนวสตรีท ภายในเต็ม
ไปดว้ยคาเฟ่ และรา้นขายของที่ระลกึ และงานแสดงของศิลปินทัง้ในและตา่งประเทศ 
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 อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  
 สมควรแก่เวลาน าทา่นสู ่สนามบินเซ่ียงไฮผู่้ตง 

23.15 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) โดยสายการบินไชนา่เซาทเ์ทิรน์ เที่ยวบินที่ CZ8319 
(มีบรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง) 

00.50+1 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) โดยสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ :  เซีย่งไฮ้ หงัโจว พัก 5 ดาว บฟุเฟ่ตซ์ีฟู้ดกุ้งมังกร 4 วัน 2 คืนโดย ไชน่าอิสเทริน์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว
เคร่ืองบนิ 
ท่านละ 

วนัท่ี 17-20 พ.ย.62 7,999.- 7,999.- 7,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท่ี 24-27 พ.ย.62 7,999.- 7,999.- 7,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท่ี29 พ.ย.-02 ธ.ค.62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท่ี 13-16 ธ.ค.62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท่ี15-18 ธ.ค.62 7,999.- 7,999.- 7,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท่ี 20-23 ธ.ค.62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท่ี 29ธ.ค-01 ม.ค.63 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,500.- 6,900.- 

วนัท่ี 03-06 ม.ค.63 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท่ี 05-08 ม.ค.63 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,500.- 4,900.- 
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วนัท่ี 17-20 ม.ค.63 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท่ี 31ม.ค.-03 ก.พ.63 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท่ี16-19 ก.พ.63 7,999.- 7,999.- 7,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท่ี 28ก.พ.-02 มี.ค.63 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท่ี06-09 มี.ค.63 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท่ี 08-11 มี.ค.63 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท่ี 13-16มี.ค.63 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท่ี 20-23 มี.ค.63 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท่ี 22-25 มี.ค.63 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 4,900.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ทา่นละ 4,900.-  
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวซ่ีา) 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท /วีซ่าเดีย่ว 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทา่น/ทริป 

**เดก็เกบ็ทริปเทา่ผู้ใหญ่** 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

 เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้ เพื่อ

เช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บรษัิทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
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     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 5,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากับสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พกั

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่
ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเที่ยวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม

กบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
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8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2.    คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนวีซา่กรุป๊ 1,500 บาท หรอืวีซา่เดี่ยว พาสปอรต์ไทย ทา่นละ 1,800 บาท 

วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้

ส  าเนาหนา้พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มลูชดัเจน และรูปถ่ายสแกน1 รูป และตอ้ง
สง่เอกสารลว่งหนา้ 14 วนัก่อนเดนิทาง) 
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงบัการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุ
ใดๆทัง้สิน้ ท าใหไ้ม่สามารถย่ืนวีซ่ากรุ๊ปไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 
1,650 บาท พรอ้มเอกสารเพิ่มเตมิเพ่ือท าการย่ืนค าขอวีซา่เด่ียวผ่านศนูยร์บัย่ืน    
โปรดทราบ  ท่ีมีความประสงค ์ย่ืนค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดินทางไปใน
ประเทศ.  ดงัตอ่ไปนีต้ัง้แต่ ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถย่ืนวีซ่าแบบหมูค่ณะ (กรุ๊ป) ไดต้อ้ง
ย่ืนวีซา่จีนแบบเดี่ยวเทา่นัน้ และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดมิ 4 วนัท าการ 
 1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อซุเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เตริก์เมนิสถาน 7.
คาซคัสถาน 8.อิรกั 9.อิหรา่น 10.อียิปต ์11.ซาอดีุอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 
15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตรุกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.
จอรแ์ดน 24.โซมาเลีย   
        กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีด  าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้มีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะ
ถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใชก้ับการเดินทางครัง้อ่ืนๆ ได ้และการยกเลิกเดินทางไม่
สามารถคืนเงินคา่วีซา่ไดท้กุกรณี 

3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีที่น  า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั/ท่าน 1 
สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด

ฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทรปิ 
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หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ เหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตกุารณไ์มส่งบทาง

การเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบ
คา่บรกิารท่ีทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองที่นั่งบนเครือ่ง 
และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบั
ราคาตั๋วเครือ่งบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่
จะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่ืนเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้ มิเช่นนัน้
ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยืน่วซ่ีาเดีย่ว 
เอกสารในการยืน่วีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถอืพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซา่เดี่ยวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  

- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่ ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
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 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท้ี่ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ RE-ENTRY ดว้ยตนเองเท่านัน้

ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารที่ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรยีน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ ์ตอ้งแนบสตูิบตัรตวัจริง , ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี่ HTTP://WWW.CONSULAR.GO.TH/)            
  - กรณีที่เด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มลูจริงเก่ียวกบัสถานที่ศึกษา สถานที่ท  างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ที่ท  างาน ญาติที่ติดต่อได้

ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ที่ท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซา่ เลม่ที่มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้ริษัททวัร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม
หรอืเปลีย่นระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน
จะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบริษัททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาติที่ท  างานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการท างาน

ในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
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1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิ่ม 5,550 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1,900 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ที่มีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซา่ และตราเขา้-ออก
อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทบัรา้นที่

แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายที่มีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรอืรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรอืรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได้] 

 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดย
ไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจรงิ 

**สถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................ 
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ต าแหนง่งาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
 
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารสง่ถึงบริษัทแลว้ไมค่รบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าใหท้า่นเกิดความไมส่ะดวก
ภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเครง่ครดั) 


