
 

  1 เที่ยวครบสตูร เซี่ยงไฮ ้ อูซ๋ี  หงัโจว  ชมโชวก์ายกรรม  5 วนั 3 คืน โดยไชนา่อิสเทิรน์แอรไ์ลน ์ [GQ1PVG-CZ005] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

พระใหญ่หลิงซานตา้ฝอ | คลองขดุเมืองโบราณอู๋ซี | ล่องเรอืทะเลสาบซีห ู
โชวก์ายกรรมเซ่ียงไฮ ้|  บฟุเฟ่ตน์านาชาติ | ซี่โครงหมอูู๋ซี | เส่ียวหลงเปา | ไก่ขอทาน+หมตูงโพ 

 

 

    เทีย่วครบสูตร เซีย่งไฮ้  อู๋ซ ี หงัโจว ชมโชวก์ายกรรม 5 วัน 3 คนื 

เดนิทาง มกราคม– มนีาคม 2563 

 

 

 

 

เร่ิมต้นเพยีง 9,900.- 



 

  2 เที่ยวครบสตูร เซี่ยงไฮ ้ อูซ๋ี  หงัโจว  ชมโชวก์ายกรรม  5 วนั 3 คืน โดยไชนา่อิสเทิรน์แอรไ์ลน ์ [GQ1PVG-CZ005] 

 

  

 

 

 

 

 

  

วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ ( CZ8320 : 02.00-07.20  ) 

22.30 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้4 ประต ู9 เคานเ์ตอร์ U สายการบินไชน่าเซาเทิรน์

แอรไ์ลน ์(CZ) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุ
ทา่น 
 

วันที2่ เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) – อู๋ซี –พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) –
ศูนยไ์ข่มุก –พพิธิภณัฑก์าน า้ดนิทราย-ล่องเรือคลองขุดเมอืงโบราณอู๋ซ ี

02.00 น. ออกเดินทางสู ่มหานครเซ่ียงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ CZ8320  (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
07.20 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตงเมืองเอกเทศเซ่ียงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตัง้แต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็น

หมู่บา้นชาวประมงจนถึงสมยัราชวงศซ์ง่ไดเ้ปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮซ้ึ่งขณะนัน้เป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลงัจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 
1848 ตวัเมืองเซี่ยงไฮถู้กเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตัง้อยู่ริมแม่น า้หวงผู่ ห่างจากปากแม่น า้แยงซีเกียง 17 
กิโลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คือ เขตผูต่ง(ใหม)่ และเขตผูซ่ี(เก่า) กัน้โดยแมน่ า้หวงผู ่น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

 น าท่านเดินทางสู ่เมืองอู๋ซี ซึ่งเป็นเมืองอตุสาหกรรมเบา และมีฉายาว่า เมืองเซี่ยงไฮน้อ้ย เดิมมีช่ือว่า ซีซานเลา่กนัวา่เมื่อสอง
พนัปีก่อนมีการผลิตดีบุกในเมืองนีแ้ละต่อมาแร่ดีบุกถกูขดุเจาะจนหมดสิน้ แต่บงัเอิญมีคนขดุพบศิลาจารึกโบราณชิน้หนึ่งมี
ใจความว่า “มีอาวุธ แผ่นดินจะไม่สงบ หากปราศจากอาวุธแผ่นดินจะร่มเย็นเป็นสขุ” จึงไดเ้ปลี่ยนช่ือใหม่ว่าอู๋ซี แปลว่าไม่มี
ตะกั่ว   น าท่านสู ่วัดพระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) นมสัการพระใหญ่หลินซานตา้ฝอ(พระพทุธเจา้ปางประสตูิ) จากนัน้นั่ง
รถกอลฟ์ สูพ่ระพทุธรูปขนาดใหญ่ สงู 88 เมตร เป็นพระพทุธรูปปางหา้มญาติ ลกัษณะพระพกัตรส์ง่างาม เชิญท่านไหวพ้ระขอ
พรตามอธัยาศยั 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) ( CZ8320 : 02.00-07.20  ) 
วนัท่ี 2. เซี่ยงไฮ ้(สนามบินเซี่ยงไฮผู้ต่ง) – อูซ๋ี – พระใหญ่หลงิซาน (รวมรถราง) – ศนูยไ์ขม่กุ –พิพิธภณัฑก์าน า้ดินทราย-ลอ่งเรอืคลองขดุ 
            เมืองโบราณอูซ๋ี 
วนัท่ี 3. อูซ๋ี-หงัโจว – โรงงานผา้ไหม – หมูบ่า้นใบชาหลงจ่ิง –ลอ่งเรอืทะเลสาบซีห ู-อิสระชอ้ปป้ิง HANGZHOU OUTLET 

วนัท่ี 4. หงัโจว-เซี่ยงไฮ ้– รา้นนวดเทา้(ยาบวัหิมะ) – ถ่ายรูปดา้นลา่งหอไขม่กุ(ไมร่วมคา่ขึน้)- หาดไวท่าน – อโุมงเลเซอร ์–  โชวก์ายกรรมเซี่ยงไฮ ้

วนัท่ี 5. วดัพระหยกขาว – ศนูยห์ยก – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว-ถนนนานกิง-Starbuck Reserve roastery – เซี่ยงไฮ ้(สนามบินเซี่ยงไฮผู้ต่ง) – 

กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (CZ8319 : 21.15-00.50+1 ) 

 



 

  3 เที่ยวครบสตูร เซี่ยงไฮ ้ อูซ๋ี  หงัโจว  ชมโชวก์ายกรรม  5 วนั 3 คืน โดยไชนา่อิสเทิรน์แอรไ์ลน ์ [GQ1PVG-CZ005] 

 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ  ซีโครงหมูอู๋ซี ) 

 จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์าก ไข่มุก ที่มีช่ือเสยีงของเมืองจีน เช่น เครือ่งประดบัจากไขม่กุ ครมีไขม่กุ ผงไขม่กุ สรอ้ยคอ
สรอ้ยขอ้มือ แหวน ก าไล เป็นตน้ น าทา่นเยี่ยมชม พิพิธภณัฑก์าน ้าดินทราย เป็น พิพิธภณัฑท์ี่รวบรวม ศิลปะ เครือ่งป้ันดินเผา 
ในรูปแบบกาน า้ชาจากทั่วทกุสารทิศของแผน่ดินจีน แสดงถึงความมั่งคั่งของวฒันธรรมการดื่มชาที่ยาวนานในอดีต ตัง้แตพ่บรุุษ
จนถึงปัจจบุนั มากกวา่ 4,000 ปี  

 

 
 น าท่าน  ลอ่งเรือคลองขุดเมืองโบราณอู๋ซี เสน่หข์องเมืองอู๋ซียามค ่าคืนนัน้คือความสวยงามแสงสีของดวงไฟ ฟังเสียงน า้ไหล

ยามค ่าคืนที่มีเงาตึกรามบา้นช่องที่สะทอ้นอยู่ในน า้ ความสวยงามเปรียบดั่งความฝันหรือภาพวาดที่สวยงาม คลองขุดเมือง
โบราณแห่งนีเ้ป็นที่นิยมส าหรบัคู่บ่าวสาวส าหรบัพรีเวดดิง้และเป็นสถานที่ยอดนิยมของเหล่านกัท าหนงัซึ่งผลิตผลงานทาง



 

  4 เที่ยวครบสตูร เซี่ยงไฮ ้ อูซ๋ี  หงัโจว  ชมโชวก์ายกรรม  5 วนั 3 คืน โดยไชนา่อิสเทิรน์แอรไ์ลน ์ [GQ1PVG-CZ005] 

 

โทรทศันอ์อกมาหลายเรือ่ง นกัท่องเที่ยวจากทั่วทกุสารทิศก าลงัใหค้วามสนใจสถานท่ี สดุแสนโรแมนติกแห่งนีอ้ิสระใหท้า่นเดิน
เลน่ ชมบรรยากาศตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร   
ที่พัก โรงแรม WUXI VEEGLE SINCERE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วันที ่3 
อู๋ซ-ีหงัโจว – โรงงานผ้าไหม –หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง-ล่องเรือทะเลสาบซีห ู–  
–อิสระช้อปป้ิง HANGZHOU OUTLET 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสชั
อตุสาหกรรมและสถาบนัศิลปะที่มีช่ือเสยีงแหง่หนึง่ของประเทศจีน ซึง่ในอดีตมีค าเปรยีบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหงัโจว
และซูโจววา่ “บนฟ้ามีสวรรค ์บนดินมี ซู(โจว) หงั(โจว)” เพลดิเพลินกบัทิวทศันอ์นังดงามสองฟากถนน  น าท่านเขา้ชม โรงงาน
ผ้าไหม ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ที่ท  าจากผา้ไหม เป็นของฝากคนทางบา้น  จากนัน้น าท่านสู ่หมู่บ้านเหมยเจียอู (ไร่ชาหลง
จ่ิง) แหลง่ผลิตใบชาเขียวที่ขึน้ช่ือของจีน ใหท้่านไดชิ้มชาขึน้ช่ือ โดยกลา่วกนัว่า “ดื่มชาหลงจ่ิง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอด
วนั” 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ ไก่ขอทาน+หมูตงโพ) 
 น าทา่น ล่องเรือทะเลสาบซีหู  ตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกของเมืองหงัโจวทะเลสาบมลีกัษณะใกลเ้คียงกบัวงร ีมีเนือ้ที่ 5.66 ตร.กม. 

ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น า้ลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร สามดา้นถกูลอ้มรอบดว้ยภเูขาและอีกหนึง่ดา้นเป็นเมืองรอบซหี ู
ประกอบไปดว้ยสถานที่ส  าคญัมากกว่า 30 แห่งและสถานที่ชมทิวทศันม์ากกว่า 40 แห่ง โดยจุดส าคญัก็ไดแ้ก่ หนึ่งภเูขา สอง
ทางสามเกาะ หา้ทะเลสาบ และสิบทิวทศัน ์น าท่านล่องเรือผ่านชม สะพานขาดซึ่งเป็นที่มาของต านานเรื่อง “นางพญางูขาว” 
และชมโคมไฟ 3 ดวง ทบัแสงจนัทรน์ า้ลกึตลอดจนชมธรรมชาติอนังดงามสดช่ืนรอบๆ ทะเลสาบแห่งนีท้ี่ไดร้ับสมญานามจาก
นกัทอ่งเที่ยววา่ “พฤกษชาติในนครนิทร”์ 

 

 



 

  5 เที่ยวครบสตูร เซี่ยงไฮ ้ อูซ๋ี  หงัโจว  ชมโชวก์ายกรรม  5 วนั 3 คืน โดยไชนา่อิสเทิรน์แอรไ์ลน ์ [GQ1PVG-CZ005] 

 

 น าท่านสู ่HANGZHOU OUTLET สถานที่ชอ้ปป้ิงสดุฮิตของชาวหงัโจว ที่เต็มไปดว้ยสนิคา้เสือ้ผา้ แฟชั่น กระเป๋า รองเทา้ และ
อื่นๆอีกมากมาย อิสระใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั โรงแรม  HANGZHOU BAILISHA   HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที ่4 
หังโจว-เซี่ยงไฮ้ – ร้านนวดเท้า(ยาบัวหิมะ) – ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก(ไม่
รวมค่าขึน้)- หาดไว่ทาน – อุโมงเลเซอร ์–  โชวก์ายกรรมเซีย่งไฮ้ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านเดินทางสู่ มหานครเซ่ียงไฮ้ เป็นเมืองศูนยก์ลางความเจริญในดา้นต่างๆ ของภูมิภาคทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ การคา้ 

การเงิน การลงทนุ รวมถึง ดา้นแฟชั่น และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮจ้ึงนบัเป็นความภาคภมูิใจของชาวจีน โดยถือไดว้่าเซี่ยงไฮเ้ป็น
สญัลกัษณข์องจีนยคุใหม่ในดา้นความกา้วหนา้และความทนัสมยั  จากนั้นน าท่านแวะ ศูนยน์วดเท้า(ยาบัวหิมะ)  เป่าซูหลงิ 
หรอืในช่ือวา่ ยาบวัหิมะ ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสยีง ชมวีดีทศันแ์ละฟังพรรยายสรรพคณุของยาสมนุไพรจีนแตล่ะชนิด  
หมายเหตุ : ขอความร่วมมือทุกท่านกรุณาแช่เท้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

 น าท่านถ่ายรูปด้านล่าง หอไข่มุก (ไม่รวมค่าตั๋วขึน้ชมวิว) ซึ่งตัง้อยู่ฝ่ังผู่ตงริมแมน่ า้หวงผู่ เขตลูเ่จียจุ่ย แลว้เสร็จเมื่อปี ค.ศ. 
1993 มีความสงู 468 เมตร ดภูายนอกเป็นลกูเหลก็กลม 15 ลกู อยูต่า่งมมุตา่งระดบั ลกูเหลก็กลมที่อยูต่อนกลางของหอเป็นหอ
ชมวิวที่กวา้งขวาง สามารถชมวิวทิวทศันข์องเซี่ยงไฮไ้ดท้กุดา้น ซึง่ปัจจบุนัหอไขม่กุถือเป็นสญัลกัษณข์องเมืองเซี่ยงไฮอ้ีกดว้ย 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน  ตั้งอยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขต
สถาปัตยกรรมที่ไดช่ื้อว่า “พิพิธภณัฑน์านาชาติ” ถือเป็นสญัลกัษณท์ี่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ ้อีกทัง้ถือเป็นศนูยก์ลางทางดา้น
การเงินการธนาคารที่ส  าคญั แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไวทานเป็นแหลง่รวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย 
เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นที่ตัง้ของ
หนว่ยงานภาครฐั เช่น กรมศลุกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่ของบรษัิทตา่งๆ  น าทา่นนั่ง รถไฟอุโมงเลเซอร ์ลอดอโุมงคใ์ต้
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แม่น า้หวงัผู่ ซึ่งเป็นอโุมงคส์รา้งลึกลงไปจากพืน้แม่น า้ 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดบัตกแต่งดว้ยไฟเลเซอรเ์ป็นรูป
ตา่งๆ   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา) 
 น าท่านชม โชว์กายกรรมเซ่ียงไฮ้  ซึ่งเป็นการแสดงมีช่ือเสียง ซึ่งทุกฉาก ตืน้เต้นเรา้ใจ ตื่นตาตื่นใจด้วยชุดการแสดงที่

ผสมผสานระหวา่งกายกรรมจีนในอดีต บวกกบัความทนัสมยัไดอ้ยา่งลงตวั 
หมายเหตุ :  กรณีโชวก์ายกรรมเซี่ยงไฮ ้ ประกาศปิดปรบัปรุง หรือไม่ท าการแสดง  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่เปลี่ยนแปลง
รายการใดๆทดแทน 

ที่พกั โรงแรม SHANGHAI GRACE SELECT HOTEL    หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

วันที ่5 
วัดพระหยกขาว – ศูนย์หยก – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว-Starbuck Reserve 
roastery –เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง)–กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณ
ภมู)ิ (CZ8319 : 21.15-00.50+1 ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านชม วัดพระหยกขาว ตัง้อยู่บนถนนอานเหยี่ยนในเขตผู่ถอ กลางเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวดัศูนยร์วมจิตใจของชาวพทุธใน 

เซี่ยงไฮ ้และเป็นวดัที่นกัท่องเที่ยวเขา้นมสัการเป็นจ านวนมากที่สดุของเมืองเซี่ยงไฮ้ ภายในวดัมีพระพทุธรูปปางนั่งทัง้ 2 องค ์
สลกัจากหยกทัง้แท่ง แสงสว่างและแสงสะทอ้นของหยกขาวนัน้ท าใหอ้งคพ์ระพุทธรูปมีความงดงามสว่างเจิดจา้ยิ่งขึ ้น องค์
พระพทุธรูปปางนั่งมีความสงู 190 เซนติเมตร และ หุม้ดว้ยเพชรพลอย หินมโนรา และ มรกต แสดงถึงการถือศีลอดอาหารและ
ตรสัรูแ้จง้พระพทุธเจา้ สว่นพระพทุธรูปปางไสยาสน ์มีความยาว 96 เซนติเมตร นอนเอียงดา้นขวาและหนนุพระเศียรดว้ยพระ
หตัถข์วาและพระหตัถซ์า้ยวางบนขาดา้นซ้าย ลกัษณะเช่นนีเ้รยีกวา่ ปรินิพพาน ใบหนา้นิ่งสงบแสดงถึง สนัติสขุ ของพระศากย
มนุี เมื่อครัง้ท่านไดจ้ากโลกนีไ้ป ภายในวดั ยงัมีพระนอนองคอ์ื่นๆ ซึ่งมีความยาว 4 เซนติเมตร ซึ่งถกูอญัเชิญมาจากประเทศ
สิงคโปร ์โดยเจา้อาวาสองคท์ี่สิบ ในปี ค.ศ.1989 มากกวา่นีย้งัมีภาพวาดโบราณ และคมัภีรพ์ระไตรปิฎก จดัวางไวอ้ีกสว่นของ
วดั ถึงแมว้า่ประวตัิของพระหยกขาวจะไมย่าวนาน ความเก่าแก่และสถาปัตยกรรมแบบเรยีบง่ายท าใหว้ดัแหง่นีม้ีความโดดเด่น
และไมอ่าจเลยีนแบบได ้ในเมืองทนัสมยัเช่นนี ้  
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 จากนัน้แวะชม ศนูยอ์ญัมณีล า้ค่า หยก เป็นเครื่องประดบัท่ีนิยมกนัอยา่งแพรห่ลายเพราะเช่ือวา่ใสแ่ลว้จะช่วยปอ้งกนัอนัตราย

ไดใ้หท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผีเซียะสตัวม์งคลท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสยีงของประเทศจีน 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   เต็มอิ่มจุใจกับ...เมนูพิเศษ บุฟเฟตอ์าหารนานาชาติ 

 น าทา่นเดินทางสู ่ตลาดเฉิงหวงเม่ียว หรอืที่เรยีกกนัวา่ วดัเทพเจา้ประจ าเมือง เคยตัง้อยูใ่จกลางเมืองเก่า ซึง่ไดก้ลายเป็นศนูย์
รวมสินคา้ และอาหารพืน้เมืองที่แสดงถึงเอกลกัษณข์องชาวเซี่ยงไฮม้ีการผสมผสานระหวา่งอดีตและปัจจุบนัไดอ้ยา่งลงตวั ซึง่
เป็นย่านสินคา้ราคาถกูที่มีช่ืออีกยา่นหนึง่ของนครเซี่ยงไฮ้ ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   น าท่านสูร่า้นกาปฟ  Starbucks 

Reserve Roastery สาขาใหมใ่นเซี่ยงไฮ ้ใหญ่กวา่สาขาปกติ 300 เท่า ส  าหรบัสาขา Reserve Roastery ที่เพิ่งเปิดใหบ้รกิารใน
เซี่ยงไฮใ้หมห่มาดเมื่อวนัท่ี 6 ธ.ค.61 สาขานีน้อกจากความยิ่งใหญ่อลงัการแลว้ ยงัมีบารจิ์บกาแฟที่ยาวที่สดุในโลก ถึง 88 ฟุต  
ขึน้แทน่เป็นสาขาที่มีบารจิ์บกาแฟยาวที่สดุในโลกของ Starbucks ลกูคา้สามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สมัผสับรรยากาศของ
กาแฟเต็มรูปแบบและเครือ่งดื่มตา่งๆ กวา่ 100 เมน ูรวมทัง้เครือ่งดื่มที่มีเฉพาะสาขานีแ้หง่เดียวเทา่นัน้   

 

 
 น าท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนแห่งนีเ้ปรียบเหมือนยา่นสีลมของเมืองไทย หรือย่านออรช์ารด์ ของสิงคโปร ์ถนนนีม้ีความ

ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีหา้งสรรพสนิคา้มากมายอยูบ่นถนนแหง่นีเ้ป็นยา่นท่ีคกึคกัและทนัสมยัที่สดุในเซี่ยงไฮ้ 
 อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
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 สมควรแก่เวลาน าทา่นสู ่สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง 
21.15 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  CZ8319  (มีบริการอาหารบนเคร่ือง)   
00.55 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ : เทีย่วครบสูตร เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ชมโชวก์ายกรรม 5 วัน 3 คนื 
โดยสายการบนิไชน่าเซาเทริน์แอรไ์ลน ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 06-10 ม.ค.63 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,000.- 6,900.- 

วนัท่ี 15-19 ม.ค.63 10,900.- 10,900.- 10,900.- 4,000.- 7,900.- 

วนัท่ี 12-16 ก.พ.63 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,000.- 7,900.- 

วนัท่ี 17-21 ก.พ.63 11,900.- 11,900.- 11,900.- 4,000.- 7,900.- 

วนัท่ี 26 ก.พ.-01 มี.ค.63 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,000.- 7,900.- 

วนัท่ี 02-06 มี.ค.63 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,000.- 7,900.- 

วนัท่ี 11-15 มี.ค.63 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 7,900.- 

วนัท่ี 16-20 มี.ค.63 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 7,900.- 

วนัท่ี 23-27 มี.ค.63 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 7,900.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.-  
ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน) 

 

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

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
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 เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้ เพื่อ

เช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บรษัิทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากับสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พกั

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตั๋วเป็นการ
เหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 

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 ์ 
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 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - 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  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 

2.      คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบกรุ๊ปทา่นละ 1,500 บาท 
วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้
ส  าเนาหนา้พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มลูชดัเจน และรูปถ่ายสแกน1 รูป และตอ้ง
สง่เอกสารลว่งหนา้ 14 วนัก่อนเดนิทาง) 
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลกิหรอืระงบัการท าวีซา่กรุป๊ ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆทัง้สิน้ ท า
ใหไ้ม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท พรอ้มเอกสาร
เพิ่มเติมเพื่อท าการยื่นค าขอวีซา่เดี่ยวผา่นศนูยร์บัยื่น    
โปรดทราบ  ที่มีความประสงค์ ยื่นค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ.  
ดงัต่อไปนีต้ัง้แต่ ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ไดต้อ้งยื่นวีซ่าจีนแบบเดี่ยว
เทา่นัน้ และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดิม 4 วนัท าการ 
 1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อซุเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรก์เมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 
8.อิรกั 9.อิหรา่น 10.อียิปต ์11.ซาอดุีอาระเบีย 12.ซีเรยี 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรลีงักา 16.ลเิบีย 17.
ซูดาน 18.แอลจีเรยี 19.ไนจีเรยี 20.ตรุกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเลยี   
กรณีที่เจา้หนา้ที่ด  าเนินการออกเอกสารวีซา่เรยีบรอ้ยแลว้มีการยกเลกิเดินทาง วีซา่จะถกูยกเลกิทนัที ไม่
สามารถน าไปใชก้บัการเดินทางครัง้อื่นๆ ได ้และการยกเลกิเดินทางไมส่ามารถคืนเงินคา่วีซา่ไดท้กุกรณี 

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

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

6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

 

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 
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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   
 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 ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
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 ์ 
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10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวต่างชาติ  
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาติที่ท  างานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการท างาน

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

เนื่องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
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  



 

  14 เที่ยวครบสตูร เซี่ยงไฮ ้ อูซ๋ี  หงัโจว  ชมโชวก์ายกรรม  5 วนั 3 คืน โดยไชนา่อิสเทิรน์แอรไ์ลน ์ [GQ1PVG-CZ005] 

 

ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  

 
 
 
[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 
  



 

  15 เที่ยวครบสตูร เซี่ยงไฮ ้ อูซ๋ี  หงัโจว  ชมโชวก์ายกรรม  5 วนั 3 คืน โดยไชนา่อิสเทิรน์แอรไ์ลน ์ [GQ1PVG-CZ005] 

 

**สถานทตูจนีมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อทา่นได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับทา่น) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   



 

  16 เที่ยวครบสตูร เซี่ยงไฮ ้ อูซ๋ี  หงัโจว  ชมโชวก์ายกรรม  5 วนั 3 คืน โดยไชนา่อิสเทิรน์แอรไ์ลน ์ [GQ1PVG-CZ005] 

 

 

 

 
 
 
 

รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารส่งถึงบรษัิทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรยีกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เครง่ครดั) 


