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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่ 20 -23 ก.ค. 61 13,900.- 

วนัที ่17 – 20 ส.ค. 61 15,900.- 

วนัที ่07 – 10 ก.ย. 61 16,900.- 

วนัที ่21 – 24 ก.ย. 61 16,900.- 

 

เซีย่งไฮ ้อูซ๋ ีลอ่งเรอืรำตร ี
4 วนั 3 คนื โดยสำยกำรบนิ แอรไ์ชนำ่ 

 เร ิม่ตน้เพยีง 13,900.- 

 

 ลอ่งเรอืชมทวิทัศน์ บนทะเลสาบซหี ูดั่งบทกวทีีว่า่ ซหีเูหมอืนนางไซซ ีซหีสูวยทกุฤดกูาล 
 รา้น Starbucks Reserve Roastery สาขาเซีย่งไฮ ้ใหญท่ีส่ดุในโลก 

 ชมหาดไวท่าน ชอ้ปป้ิง ถนนนานกงิและ ตลาดรอ้ยปี เฉงิหวังเมีย่ว 

 ลอ่งเรอืยามราตร ีคลองขดุโบราณอูซ๋ ีชมแสงส ี
 ERA INTERSECTION OF TIME กายกรรมเซีย่งไฮ ้โชวผ์สมผสานระหวา่งกายกรรม บวกกับความทันสมัย 

 เมนูพเิศษ...ไกแ่ดง, ไกข่อทาน ,หมพัูนปี, ซโีครงหมอููซ๋ ี
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วนัที ่20 – 23 ต.ค. 61 18,900.- 

วนัที ่27 – 30 ต.ค. 61 16,900.- 

วนัที ่02 – 05 พ.ย. 61 16,900.- 

วนัที ่07 – 10 ธ.ค. 61 17,900.- 

วนัที ่30 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค.62 20,900.- 

 

 

 

รำคำรวมคำ่วซีำ่เดีย่ว 4 วนัท ำกำร ทำ่นละ 1,500 บำทแลว้ 

รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ + ไกดท์อ้งถิน่ทำ่นละ 150 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น 

กรณีผูเ้ดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่นขอเก็บทปิเพิม่ 50 หยวน/รวมเป็น 200 หยวนตอ่ทำ่น 

 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ – สนำมบนิสุวรรณภมู ิ–  เซีย่งไฮ ้– อูซ๋ ี– เมอืงจ ำลองสำมกก๊ – พพิธิภณัฑก์ำน ำ้ดนิ

ทรำย – ลอ่งเรอืชมววิแมน่ ำ้อูซ๋ยีำมค ำ่คนื 

01.20 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนำมบนินำนำชำตสิวุรรณภมู ิประต ู10 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ แอรไ์ชนำ่ โดยมี

เจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุ

ทา่น 

04.10 น.  ออกเดนิทำงสูเ่มอืเซีย่งไฮ ้โดยเทีย่วบนิที ่CA7806 (มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง) 

09.20 น. เดนิทางถงึ สนำมบนินำนำชำตผิูต่งเมอืงเอกเทศเซีย่งไฮ ้ซ ึง่ถอืเป็นชมุชนเก่าตัง้แต่ยุคสามก๊ก (ปี

ค.ศ.220-280) เป็นหมู่บา้นชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศซ์ง่ไดเ้ปลีย่นแปลงเป็นเซีย่งไฮซ้ ึง่ขณะนัน้เป็น

เพยีงชมุชนเล็กๆหลังจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซีย่งไฮถู้กเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเชา่ของ

นานาชาต ิตัง้อยู่รมิแม่น ้าหวงผู่ ห่างจากปากแม่น ้าแยงซเีกียง 17 กโิลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ 

เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซี(เก่า) กัน้โดยแม่น ้าหวงผู่ น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่าน

เดนิทางสู ่เมอืงอูซ๋ ีซ ึง่เป็นเมอืงอุตสาหกรรมเบา และมฉีายาว่าเมอืงเซีย่งไฮน้อ้ยเดมิมชีือ่ว่า ซซีานเล่า

กนัว่าเมือ่สองพันปีกอ่นมกีารผลติดบีุกในเมืองนี้และต่อมาแร่ดบีุกถูกขุดเจาะจนหมดสิน้แต่บังเอญิมีคน

ขดุพบศลิาจารกึโบราณชิน้หนึง่มีใจความว่า “มีอาวุธ แผ่นดนิจะไม่สงบ หากปราศจากอาวุธแผ่นดนิจะ

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– เซีย่งไฮ ้– อู๋ซ ี– เมอืงจ าลอง
สามกก๊ (รวมรถอุทยาน) – พพิธิภัณฑก์าน ้าดนิทราย – ล่องเรือ
ชมววิแม่น ้าอู๋ซยีามค า่คนื 

✈ �  �  

VEEGLE SINCERE 
HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

2 
ศูนย์เพาะเลี้ยงไข่มุกอู๋ซี – เซี่ยงไฮ ้– วัดตงหลงิ – นมัสการ
วหิารเจา้แม่กวนอมิทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก – ศูนยก์ารแพทยจ์ีนแผน
โบราณ – อุโมงคเ์ลเซอร ์– หาดไว่ทาน  

�  �  �  

PUJIANG Berkesy 
Residence 
หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

3 
ศูนยอ์ัญมณีหยก – ตกึ SWFC – ถนนนานกงิ – STARBUCKS 
RESERVE ROASTERY – ชมโชว ์ERA SHANGHAI CIRCUS 

WORLD  
�  �  �  

PUJIANG Berkesy 
Residence 

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

4 
ศนูยผ์า้ไหมถงเซยีง – ผลติภณัฑย์างพารา – วัดหลงหัว – 

ตลาดรอ้ยปีเฉงิหวังเมีย่ว – เซีย่งไฮ ้– กรุงเทพ �  �  
�

✈ 
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ร่มเย็นเป็นสขุ”  จงึไดเ้ปลีย่นชือ่ใหม่ว่า อู๋ซ ีแปลว่าไม่มตีะกัว่ 

บำ่ย  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตคำร 

 น าทา่นเขา้ชม "โรงถำ่ยภำพยนตรส์ำมก๊ก" สถานทีถ่่ายท าหนังของสถานี CCTV ตัง้อยู่รมิทะเลสาบ

ไทวู่่ เนื่องจากเรือ่งสามกก๊นี้เป็นเรือ่งราวทีป่ระพันธผ์สมกบัเรือ่งจรงิในประวัตศิาสตรใ์นชว่งปลายราชวงศ์

ฮั่น จนกลายมาเป็นนิยายคลาสสคิของจีนที่ชาวไทยก็รูจ้ักดี เรื่องราวของสามก๊กนั้นเต็มไปดว้ย

รายละเอยีดและฉากหลายสถานที ่ทางสถานีโทรทศัน ์CCTV จงึไดส้รา้งฉากขึน้แบบถาวร และเมื่อถ่าย

ท าเสร็จแลว้จงึเป็นแหล่งท่องเทีย่วอีกแห่งหนึง่ในเมืองอู๋ซ ีน าท่าน เยี่ยมชม พพิธิภณัฑก์ำน ำ้ชำดนิ

ทรำย เป็น พพิธิภัณฑท์ี่รวบรวม ศลิปะ เครื่องปั้นดนิเผา ในรูปแบบกาน ้าชาจากทั่วทุกสารทศิของ

แผ่นดนิจีน แสดงถงึความมั่งคั่งของวัฒนธรรมการดืม่ชาทีย่าวนานในอดีต ตัง้แต่พบุรุษจนถงึปัจจุบัน 

มากกว่า 4,000 ปี 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 น าทา่น ลอ่งเรอืยำมรำตรเีมอืงอูซ๋ ีเสน่หข์องการลอ่งเรอืเมอืงอู๋ซยีามค า่คนืนัน้คอืความสวยงามแสงสี

ของดวงไฟ คอืฟังเสยีงน ้าไหลยามค า่คนื ทีม่เีงาตกึรามบา้นชอ่งทีส่ะทอ้นอยู่ในน ้า ความสวยงามเปรียบ

ดั่งความงามดั่งความฝันหรือภาพวาดที่สวยงาม คลองขุดโบราณแห่งนี้เป็นที่นิยมส าหรับคู่บ่าวสาว

ส าหรับพรเีวดดิง้และเป็นสถานทีย่อดนยิมของเหลา่นักท าหนังซึง่ผลติผลงานทางโทรทศันอ์อกมาหลาย

เรือ่ง นักทอ่งเทีย่วจากทัว่ทกุสารทศิก าลงัใหค้วามสนใจสถานที ่สดุแสนโรแมนตกิแห่งนี้ 

 
  VEEGLE SINCERE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่2 ศนูยเ์พำะเลีย้งไขมุ่กอู๋ซ ี– เซีย่งไฮ ้– วดัตงหลงิ – นมสักำรวหิำรเจำ้แมก่วนอมิทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

โลก –ศนูยก์ำรแพทยจ์นีแผนโบรำณ – อโุมงคเ์ลเซอร ์– หำดไวท่ำน 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 แวะชม ศนูยเ์พำะเลีย้งไขม่กุ สนิคา้ทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของเมอืงจนี มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้เลอืกชม

มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งประดบั เชน่ สรอ้ยคอสรอ้ยขอ้มอื แหวน ก าไล หรอืจะเป็นเครือ่งส าอาง เชน่ 

ครมีไขมุ่ก ผงไขมุ่ก เป็นตน้  จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางู่เมอืงเซีย่งไฮ ้ 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  น าท่านนมัสการ เจา้แม่กวนอมิ ณ วดัตงหลนิ หนึ่งในวัดเก่าแก่ของเมืองเซี่ยงไฮ ้เร ิม่สรา้งในสมัย

ราชวงศห์ยวน ในปี ค.ศ. 1308 แต่ตัววัดไดถู้กท าลายหลายครัง้ จะมีเพียงสว่นโบสถเ์ท่านัน้ทีเ่หลอือยู่ 

น าท่านชม วหิารเจา้แม่กวนอมิ  เป็นอาคารทองแดงสูง 20 เมตร กวา้ง 10 เมตร ภายในมีภาพสลัก

พระพุทธรูป 999 องค ์  ทนัสมัย จากนัน้ ชมศนูยส์มนุไพรและคน้ควำ้ ยำแผนจนีโบรำณ เป่าซูหลงิ 

หรอืในชือ่ว่า ยาบัวหมิะ ยาประจ าบา้นทีม่ีชือ่เสยีง ชมวีดทีัศน์และฟังพรรยายสรรพคุณของยาสมุนไพร

จนีแตล่ะชนดิ น าทา่นสูบ่รเิวณ หำดไวท่ำน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าหวงผู่มีความยาวจากเหนือ

จรดใตถ้งึ 4 กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ือ่ว่า “พพิธิภัณฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสญัลักษณ์ที่

โดดเด่นของนครเซีย่งไฮ ้อีกทัง้ถือเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคัญ แห่งหนึ่งของ

เซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรม

แบบโรมัน โกธคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทีต่ัง้ของ

หน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศุลกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ของ น าท่านน่ัง รถไฟอุโมงเลเซอร ์

ลอดอุโมงคใ์ตแ้ม่น ้าหวังผู่ ซ ึง่เป็นอุโมงคส์รา้งลกึลงไปจากพื้นแม่น ้า 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายใน

ประดบัตกแตง่ดว้ยไฟเลเซอรเ์ป็นรูปตา่งๆ   

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
  พกัที ่SHANGHAI BERKESEY RESIDENCE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่3 ศูนยอ์ญัมณีหยก – ตกึ SWFC – ถนนนำนกงิ – STARBUCKS RESERVE ROASTERY – ชม

โชว ์ERA SHANGHAI CIRCUS WORLD 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 แวะชม อัญมณีล ้าค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชือ่ว่าใส่ แลว้จะช่วย

ป้องกันอันตรายได ้ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซยีะสตัวม์งคลทีม่ีคุณภาพและมี

ชือ่เสียงของประเทศจีน จากนั้นน าท่านขึน้ชมวิวบน ตกึ SWFC ชัน้ที่ 100 (Shanghai World 
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Financial Center-SWFC) เป็นตกึสงูทีส่ดุในประเทศจนีดว้ยความสงูถงึ 492 เมตร มี 101 ชัน้ บนพื้นที ่

381,600 ตารางเมตร ใหท้่านชมทัศนียภาพอันงดงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก และสามารถ

มองเห็นตกึจนิเม่า หอไขมุ่กทวี ีและอาคารตา่งๆ พรอ้มชมทวิทศัน ์รอบๆ นครเซีย่งไฮ ้    

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 จากนัน้น าท่านสู ่ถนนนำนจงิ หรือ นานจงิลู่ ( Nanjing Lu) เป็นถนนทีเ่ก่าแก่ของเซี่ยงไฮส้รา้งข ึน้

ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1851 ถอืว่าเป็น walking street หรอื ถนนคนเดนิ มคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร พื้นถนนปู

ดว้ยหนิอ่อน และมลีวดลายเซรามกิสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของนานจงิลู่ เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้มากมาย มีทัง้

รา้นขายเสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร ภตัตาคารหรู รา้นจวิเวลรี่ชือ่ดัง ทัง้รา้นทีเ่ป็นของ

คนจนีทอ้งถิน่ และของตา่งชาต ิรา้นฟาสตฟ์ู้ด มตีัง้แต ่รา้น KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut รา้น

ไอสกรมี ทา่นยังสามารถเดนิไปยัง Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซีย่งไฮ ้ใหญ่กว่า

สาขาปกต ิ300 เทา่ ส าหรับสาขา Reserve Roastery ทีเ่พิง่เปิดใหบ้รกิารในเซีย่งไฮใ้หม่หมาดเมื่อวันที ่

6 ธ.ค.ทีผ่่านมานี้ สาขานี้นอกจากความยิง่ใหญ่อลงัการแลว้ ยังมบีารจ์บิกาแฟทีย่าวทีส่ดุในโลก ถงึ 88 

ฟุต  ข ึน้แท่นเป็นสาขาทีม่ีบาร์จบิกาแฟยาวที่สดุในโลกของ Starbucks ลูกคา้สามารถมาชมการคั่ว

กาแฟสดๆ สมัผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครือ่งดืม่ตา่งๆ กว่า 100 เมนู รวมทัง้เครือ่งดืม่ทีม่ี

เฉพาะสาขานี้แห่งเดยีวเทา่นัน้ 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 น าทา่นชมกายกรรม ERA INTERSECTION OF TIME เป็นกายกรรมทีด่ทีีส่ดุในปัจจุบนังบประมาณ

กว่า 100 ลา้นหยวน ทกุฉากตืน้เตน้เรา้ใจ ตืน่ตาตืน่ใจดว้ยชดุการแสดงทีผ่สมผสานระหว่างกายกรรมจนี

ในอดตี บวกกบัความทนัสมัย 

 
  พกัที ่PUJIANG BERKESEY RESIDENCE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่4 ศนูยผ์ำ้ไหมถงเซยีง – ผลติภณัฑย์ำงพำรำ – วดัหลงหวั – ตลำดรอ้ยปีเฉงิหวงัเมีย่ว 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นเขา้ชม ผลติภณัฑผ์ำ้ไหม ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากผา้ไหม เป็นของฝากคนทางบา้น 

จากนัน้น าท่าน แวะชม ผลติภณัฑย์ำงพำรำ ใหท้่านไดเ้ลือกชมสนิคา้ชดุเครื่องนอนแปรรูปที่ดีต่อ

สขุภาพ ฟังบรรยายกระบวนการและขัน้ตอนของผลติภณัฑท์ีเ่หมาะแก่การซือ้เป็นของฝาก หรือใชเ้องก็

ได ้

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 

น าทา่นเขา้ชมและสกัการะเจา้แม่กวนอมิ วดัหลงหวัซือ่ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุตัง้อยู่ทางตอนใตข้องมหานคร

เซีย่งไฮ ้ประวัตขิองวัดและความเป็นมาของวัดตอ้งเล่ายอ้นกลับไปในสมัยสามก๊ก เมื่อปี 242 ซุนกวน
ตอ้งการสรา้งวัดแห่งนี้ข ึน้เพือ่อุทศิใหก้บัมารดาผูล้ว่งลบัจงึเกดิเป็นวัดขึน้ครัง้แรกโดยในตอนนัน้ใชช้ือ่วัด
ว่า “วัดเซยีนซื่อ” แต่ต่อมาไดจ้งึไดเ้ปลีย่นเป็นหลงหัวซื่อ ภายในวัดมีวหิารเจ็ดหลังตัง้อยู่บนพื้นที่

กวา้งขวางที่สุดในบรรดาวัดของนครเซี่ยงไฮ ้วิหารแต่ละหลังมีรูปปั้นพระพุทธรูปและเทพผูพ้ทิักษ์
ประดษิฐานอยู่ใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวข้อพรอาท ิในวหิารใหญ่มพีระศรีศากยมุณี วหิารพระเมตไตรย 
หรอื วหิารเจา้แม่กวนอมิทีม่อีงคเ์จา้แม่กวนอมิพันกรรายลอ้มดว้ยพระพุทธรูปสทีอง 500 องค ์ดา้นตรง

ขา้มวัดมเีจดยีห์ลงหัว (Longhua Pagoda) เจดยีแ์ปดเหลีย่มโบราณ 6 ชัน้ สงู 44 เมตร เป็นเจดยีท์ีถู่ก
สรา้งขึน้มาใหม่ในปี 922 แทนเจดยีอ์งคเ์ดมิแตไ่ม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน น าทา่นเดนิทางสู ่ตลำดเฉงิ

หวงเมีย่ว หรอืทีเ่รยีกกนัว่า วัดเทพเจา้ประจ าเมอืง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมอืงเกา่ ซึง่ไดก้ลายเป็นศูนยร์วม
สนิคา้ และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮม้ีการผสมผสานระหว่างอดีตและ
ปัจจุบันไดอ้ย่างลงตวั ซึง่เป็นย่านสนิคา้ราคาถกูทีม่ชี ือ่อกีย่านหนึง่ของนครเซีย่งไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง

ตามอัธยาศยั   

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

23.50 น.  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพ โดยเทีย่วบนิที ่CA805 (มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง) 

03.20 น. เดนิทำงถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิำพ 

 

 

  
โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 
จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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โปรแกรม : เซีย่งไฮ ้อูซ๋ ีลอ่งเรอืรำตร ี4 วนั 3 คนื โดยสำยกำรบนิ แอร ์ไชนำ่ (GO1PVG-CA002) 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็ก 8 – 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

เด็ก 8 – 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

พกัเดีย่ว

เพ ิม่ 
ทำ่นละ 

รำคำ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่20-23 ก.ค. 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,900.- 4,900.- 

วนัที ่17 – 20 ส.ค. 61 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,900.- 6,300.- 

วนัที ่07 – 10 ก.ย. 61 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,900.- 7,300.- 

วนัที ่21 – 24 ก.ย. 61 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,900.- 7,300.- 

วนัที ่20 – 23 ต.ค. 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,900.- 8,700.- 

วนัที ่27 – 30 ต.ค. 61 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,900.- 6,700.- 

วนัที ่02 – 05 พ.ย. 61 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,900.- 6,700.- 

วนัที ่07 – 10 ธ.ค. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,900.- 7,700.- 

30 ธ.ค. 61–02 ม.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 10,700.- 

***  รำคำทำรก [ เด็กอำยุไมเ่กนิ 2 ขวบ ] 7,900.-  / ทำ่น *** 

 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้รวมคำ่วซีำ่ทำ่นละ 1,500 บำท*** 

รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ + ไกดท์อ้งถิน่ทำ่นละ 150 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น 

กรณีผูเ้ดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่นขอเก็บทปิเพิม่ 50 หยวนรวมเป็น 200 หยวนตอ่ทำ่น 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 
 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่

เชค็ขอ้มูลความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทวัร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.-   
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพ่ัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ
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เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการ
เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
6.  คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,500 บาท) 

7.  คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  
9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย
การบนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี
ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ และหัวหนา้ทวัร ์ทา่นละ 150 หยวน/ทรปิ 

 กรณีทีผู่เ้ดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่านเกบ็เพิม่ทา่นละ 50 หยวนเป็น 200 หยวนตอ่ทรปิ 
 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 
2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 

3.  คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 
  

หมำยเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 
และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ
ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ
จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่
อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วนั 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้
ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 
**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  
-ยืน่ดว่น 2 วนัท าการ 2,550 บาท  

1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 
 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่น
การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิตัรของเด็กฉบับแปล
(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจบุัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ได ้
ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบได ้

ว่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 
7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 
8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่น
จะตอ้งรับผดิชอบ 
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9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 
10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัรา้นทีแ่ปล

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซี่ำให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 
อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑูตจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  
ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 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 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซี่ำดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซี่ำเขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซี่ำโดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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ทวัร์จีนทุกเดอืน สอบถามผ่านไลน์ >>  คลิ๊ก 

ทวัร์จีน มกราคม  ทวัร์จีน กุมภาพันธ์  

ทวัร์จีน มนีาคม  ทวัร์จีน เมษายน  

ทวัร์จีน พฤษภาคม  ทวัร์จีน มถุินายน  

ทวัร์จีน กรกฎาคม  ทวัร์จีน สิงหาคม  

ทวัร์จีน กนัยายน  ทวัร์จีน ตุลาคม  

ทวัร์จีน พฤศจิกายน  ทวัร์จีน ธันวาคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://line.me/ti/p/%40zzh0739t
https://goo.gl/nDzvZj
https://goo.gl/FW2ZGx
https://goo.gl/PBtswM
https://goo.gl/EoWoaP
https://goo.gl/1PSgxX
https://goo.gl/jxWkTt
https://goo.gl/jYoybj
https://goo.gl/ue1w75
https://goo.gl/4VySFN
https://goo.gl/LMUZJJ
https://goo.gl/oTqCfP
https://goo.gl/RG12B8
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

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

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

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

 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 


