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   ก ำหนดกำรเดนิทำง  

วนัที ่02 – 06 ส.ค. 61 19,900.- 

วนัที ่17 – 21 ส.ค.61 21,900.- 

วนัที ่08 – 12 ส.ค.61 21,900.- 

วนัที ่22 – 26 ส.ค.61 21,900.- 

วนัที ่31 ส.ค. – 04 ก.ย.61 21,900.- 

วนัที ่07 – 11 ก.ย.61 20,900.- 

วนัที ่14 – 18 ก.ย.61 21,900.- 

วนัที ่21 – 25 ก.ย.61 21,900.- 

วนัที ่10 – 14 ต.ค.61 23,900.- 

วนัที ่18 – 22 ต.ค.61 22,900.- 

วนัที ่09-13 พ.ย. 61 20,900.- 

วนัที ่16-20 พ.ย. 61 20,900.- 

 

 

 

รำคำนีร้วมคำ่วซีำ่แบบเดีย่วทำ่นละ 1,500 บำท 

 

เซีย่งไฮ ้ อูซ๋ ีมนตเ์สนห่ต์ะวนัออก 
5 วนั 3 คนื โดยสำยกำรบนิไชนำ่อสิเทริน์+เซีย่งไฮแ้อรไ์ลน ์(MU/FM) 

 เร ิม่ตน้เพยีง 19,900.- 

 

 ลอ่งเรอืชมทวิทศัน ์บนทะเลสำบซหี ูด ัง่บทกว ีซหีเูหมอืนนำงไซซ ีซหีสูวยทกุฤดกูำล 
 สกักำระพระใหญห่ลงิซำนตำ้ฝอ  

 ชมหำดไวท่ำน..ชอ้ปป้ิง ถนนนำนกงิและ ตลำดก็อปป้ี TAOBAOCHENG 

 เมนพูเิศษ...ไกแ่ดง, ไกข่อทำน ,หมพูนัปี, ซโีครงหมอููซ๋ ี 
 ลิม้รสอำหำรขึน้ชือ่....ไกข่อทำน+หมตูงโพ ,ซีโ่ครงหมอูซ๋ ี และเสีย่วหลงเปำ 



 

โค้ดทัวร์ GT-270 

รำคำยงัไมร่วมคำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทำ่นละ 150 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 
**กรณีจ ำนวนผูเดนิทำงต ำ่กวำ่ 15 ทำ่น ขอเก็บเพิม่เป็นทำ่นละ  200 หยวน/ทำ่น/ทรปิ** 

 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สนำมบนิสุวรรณภมู ิ

23.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูอิำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศเคำนเ์ตอร ์U สำยกำรบนิไช

นำ่อสิเทริน์แอรไ์ลน ์(MU) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็ค

สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

วนัที ่2 เซีย่งไฮ-้อูซ๋-ีพระใหญห่ลงิซำน(รวมรถรำง)-ศำลำฝำนกง-รำ้นไขม่กุ – ซูโจว – จตัุรสัหยวนห

ยง (SUZHOU HARMONY TIME SQUARE) 

02.30  น. ออกเดนิทางสูม่หำนครเซีย่งไฮ ้โดยสำยกำรบนิไชนำ่อสิเทริน์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่MU548 

07.50 น. เดนิทางถงึ สนำมบนินำนำชำตผิูต่งเมอืงเอกเทศเซีย่งไฮ ้ซ ึง่ถอืเป็นชมุชนเก่าตัง้แต่ยุคสามก๊ก (ปี
ค.ศ.220-280) เป็นหมู่บา้นชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศซ์ง่ไดเ้ปลีย่นแปลงเป็นเซีย่งไฮซ้ ึง่ขณะนัน้เป็น

เพยีงชมุชนเล็กๆหลงัจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซีย่งไฮถู้กเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเชา่ของ
นานาชาต ิตัง้อยู่รมิแม่น ้าหวงผู่ ห่างจากปากแม่น ้าแยงซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คอื 
เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซ(ีเกา่) กัน้โดยแม่น ้าหวงผู่ น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ แบบชุด KFC หรอื MC DONALD ระหวำ่งเดนิทำง 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอูซ๋ ีซ ึง่เป็นเมอืงอุตสาหกรรมเบา และมฉีายาว่า เมืองเซีย่งไฮน้อ้ย เดมิมีชือ่ว่า 
ซซีานเลา่กนัว่าเมือ่สองพันปีกอ่นมีการผลติดบีุกในเมืองนี้และต่อมาแร่ดบีุกถูกขุดเจาะจนหมดสิน้ แต่
บังเอญิมคีนขดุพบศลิาจารกึโบราณชิน้หนึง่มใีจความว่า “มอีาวุธ แผ่นดนิจะไม่สงบ หากปราศจากอาวุธ

แผ่นดนิจะร่มเย็นเป็นสขุ” จงึไดเ้ปลีย่นชือ่ใหม่ว่าอู๋ซ ีแปลว่าไม่มีตะกั่ว น าท่านสู ่วดัพระใหญ่หลงิ

ซำน (รวมรถรำง) นมัสการ พระใหญ่หลนิซานตา้ฝอ(พระพุทธเจา้ปางประสตู)ิ ชมการแสดงสรงน ้า

พระ (เกา้มังกร) จากนัน้น่ังรถกอลฟ์ สูพ่ระพุทธรูปขนาดใหญ่ สงู 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางหา้ม
ญาต ิลกัษณะพระพักตรส์ง่างาม  เชญิทา่นไหวพ้ระขอพรตามอัธยาศยั 

     
 

 
 
 

 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 กรงุเทพฯ เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ(MU548/02.30-07.10)   ✈   

2 
เซีย่งไฮ ้– อู๋ซ ี– พระใหญ่หลงิซาน (รวมรถราง) – ศาลาฝานกง 

– ศนูยผ์ลติภณัฑไ์ขมุ่ก – ซโูจว – จัตรุัสหยวนหยง (SUZHOU 

HARMONY TIME SQUARE) 
�  �  �  

SUZHOU JINCHENG  

HOTEL OR SAME  4* 

3 
หังโจว – ศนูยผ์า้ไหม – ลอ่งทะเลสาบซหีู – หมู่บา้นใบชา – 

ถนนโบราณเหอฝังเจยี �  �  �  
LIANG AN 

INTERNATIONAL  
HOTEL OR SAME  4* 

4 

หังโจว – เซีย่งไฮ ้– ศนูยย์าสมุนไพรจนี+บัวหมิะ – หาดไว่ทาน 

–อุโมงคเ์ลเซอร ์– ตลาดกอ๊ปป้ี TAOBAOCHENG – ถนนนานกงิ 

– ชมกายกรรม ERA 
�  �  �  

HOLIDAY INN EXPRESS 
HOTEL OR SAME  4* 

5 

วัดพระหยกขาว – ศนูยห์ยก – ตลาดเฉนิหวงเมีย่ว – บุฟเฟต ์– 

เซีย่งไฮ ้– กรุงเทพฯ (FM853/18.25-21.55) หรอื (FM841 
22.30-01.55+1) 

�  �  ✈  
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กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร..เมน.ู..ซีโ่ครงหมอููซ่ ี

บำ่ย  จากนัน้แวะชม รำ้นไข่มุก สนิคา้ทีม่ีคุณภาพและมีชือ่เสยีงของเมืองจีน มีสนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้เลอืกชม

มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ เช่น สรอ้ยคอสรอ้ยขอ้มือ แหวน ก าไล หรือจะเป็นเครื่องส าอาง 

เชน่ ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นตน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซูโจว ซ ึง่มีประวัต ิ2,500 ปีมาแลว้ 

เดมิมีชือ่ว่า “เมืองกูซู้” ซึง่เป็นเมืองทีจ่ัดตน้แบบของการจัดสวนจีนทีส่วยงาม เป็นอันดับหนึง่ในลุ่ม

แม่น ้าแยงซเีกยีงตอนใตแ้ละไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองแห่งสาวงามอีกทัง้เป็นเมืองทีง่ดงามมากจนไดร้ับฉายา

ว่า “เมอืงสวรรคใ์นโลกมนุษย”์ พรอ้มเมอืงหังโจวน าทา่นชม จัตุรัสหยวนหยง(Suzhou Harmony 

Time Square) เป็นจัตรุัสแห่งใหม่ทีช่าวต่างชาตมิาลงทุนในเมืองซูโจว สรา้งไดอ้ย่างสวยงาม เป็น

สถาปัตยกรรมแบบใหม่พรอ้มชมจอยักษ์ลอยฟ้าความยาวกว่า 500 เมตร 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่  พกัที ่SUZHOU JINCHENG  HOTEL OR SAME  4* 

วนัที ่3 หงัโจว – รำ้นผำ้ไหม – ลอ่งทะเลสำบซหี ู– หมูบ่ำ้นใบชำ – ถนนโบรำณเหอฝงัเจยี 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงัโจว ซ ึง่เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึง่มีความมั่งคั่งมากทีส่ดุแห่ง

หนึง่เป็นแหลง่เภสชัอุตสาหกรรมและสถาบันศลิปะทีม่ชีือ่เสยีงแห่งหนึง่ของประเทศจีน ซึง่ในอดตีมีค า

เปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค ์บนดนิมี ซู(โจว) หัง(โจว)” 

เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันงดงามสองฟากถนน  น าท่านเขา้ชม โรงงำนผำ้ไหม ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อ

สนิคา้ทีท่ าจากผา้ไหม เป็นของฝากคนทางบา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร...เมนพูเิศษ ไกข่อทำน+หมตูงโพ 

บำ่ย  น าทกุทา่น ลอ่งทะเลสำบซหี ู ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของเมอืงหังโจวทะเลสาบมีลักษณะใกลเ้คยีงกับ

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

ลอ้มรอบดว้ยภเูขาและอกีหนึง่ดา้นเป็นเมอืงรอบซหีู ประกอบไปดว้ยสถานทีส่ าคญัมากกวา่ 30 แห่งและ

สถานทีช่มทวิทศันม์ากกว่า 40 แห่ง โดยจุดส าคัญก็ไดแ้ก่ หนึง่ภูเขา สองทางสามเกาะ หา้ทะเลสาบ 

และสบิทวิทัศน์ น าท่านล่องเรือผ่านชม สะพานขาดซึง่เป็นทีม่าของต านานเรื่อง“นางพญางูขาว” 

และชมโคมไฟ 3 ดวง ทบัแสงจันทรน์ ้าลกึตลอดจนชมธรรมชาตอิันงดงามสดชืน่รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้

ทีไ่ดร้ับสมญานามจากนักทอ่งเทีย่วว่า “พฤกษชาตใินนครนิทร”์จากนัน้น าท่านสู ่หมูบ่ำ้นเหมยเจยีอ ู

(ไรช่ำหลงจ ิง่) แหลง่ผลติใบชาเขยีวทีข่ ึน้ชือ่ของจีน ใหท้่านไดช้มิชาขึน้ชือ่ โดยกล่าวกันว่า “ดืม่ชา

หลงจิง่ เพยีง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวัน” ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย เป็นถนนสาย

หนึง่ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอันเกา่แกข่องหังโจวไดอ้ย่างด ีถนนสายนี้มีความยาว 

460 เมตร กวา้ง120เมตร ในปัจจุบันยังคงไวซ้ ึง่สภาพดัง้เดมิของสิง่ปลูกสรา้งโบราณส่วนหนึ่งแลว้ 

บา้นเรือนทัง้สองขา้งทางที่สรา้งข ึน้ใหม่ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมุงหลังคาสคีราม อสิระชอ้ปป้ิงตาม



 

โค้ดทัวร์ GT-270 

อัธยาศยักบัสนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึและของเลน่มากมาย  

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

พกัที ่   พกัที ่LIANG AN INTERNATIONAL  HOTEL  OR SAME  4* 

วนัที ่4 หงัโจว – เซีย่งไฮ ้– ศนูยย์ำสมนุไพรจนี+บวัหมิะ – หำดไวท่ำน –อุโมงคเ์ลเซอร ์– ตลำดก๊อป

ป้ี TAOBAOCHENG – ถนนนำนกงิ – ชมกำยกรรม ERA 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ มหำนครเซีย่งไฮ ้เป็นเมืองศูนย์กลางความเจรญิในดา้นต่างๆ ของภูมภิาคทัง้

ทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้ การเงนิ การลงทนุ รวมถงึ ดา้นแฟชัน่ และการท่องเทีย่ว เซีย่งไฮจ้งึนับเป็น

ความภาคภูมใิจของชาวจีน โดยถอืไดว้่าเซี่ยงไฮเ้ป็นสญัลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในดา้นความกา้วหนา้

และความทันสมัย  น าท่านสู่ ศูนยย์ำสมุนไพรจนี + บวัหมิะ พรอ้มฟังการบรรยายสรรพคุณของ

สมุนไพรจนี เป็นยาแกน้ ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ ยาประจ าบา้นทีม่ีชือ่เสยีงและใหท้่านไดน้วดฝ่าเทา้ผ่อน

คลายกบัยาสตูรพเิศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น าท่านสูบ่รเิวณ หำดไวท่ำน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4

กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ือ่ว่า “พพิธิภัณฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสญัลักษณ์ทีโ่ดดเด่นของ

นครเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคญั แห่งหนึง่ของเซีย่งไฮ ้ตลอด

แนวยาวของไว่ทนัเป็นแหลง่รวมศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ 
บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานภาครัฐ 
เชน่ กรมศลุกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ของ น าทา่นน่ัง รถไฟอุโมงเลเซอร ์ลอดอุโมงคใ์ตแ้ม่น ้า

หวังผู่ ซ ึง่เป็นอุโมงคส์รา้งลกึลงไปจากพื้นแม่น ้า 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับตกแต่งดว้ย
ไฟเลเซอรเ์ป็นรูปต่างๆ จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิงจุใจกับตลำดก๊อปป้ี TAOBAOCHENG มีสนิคา้ให ้
เลอืกซือ้มากมายหลากหลายยีห่อ้ในราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า ใหท้่านเลอืกชอ้ปอย่าง

เต็มอิม่ น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนนำนกงิ ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสลีมของเมืองไทย หรือย่านออร์
ชารด์ ของสงิคโปร ์ถนนนี้มคีวามยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มีหา้งสรรพสนิคา้มากมายอยู่บนถนนแห่งนี้

เป็นย่านทีค่กึคกัและทนัสมัยทีส่ดุในเซีย่งไฮ ้

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนูพเิศษ....เสยีวหลงเปำ 

 น าทา่นชมกำยกรรม ERA   INTERSECTION OF TIME เป็นกายกรรมทีด่ ีทีส่ดุในปัจจบุันงบประมาณ

กว่า 100 ลา้นหยวน ทกุฉากตืน่เตน้เรา้ใจ 

พกัที ่   พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME 4* 

วนัที ่5 วดัพระหยกขำว – รำ้นหยก – ตลำดเฉนิหวงเมีย่ว – บฟุเฟต ์– เซีย่งไฮ ้– กรงุเทพฯ  

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นชมวดัพระหยกขำว เป็นศูนยร์วมจติใจของชาวพุทธในเซีย่งไฮแ้ละเป็นวัดทีนั่กท่องเทีย่วเขา้

นมัสการเป็นจ านวนมากทีส่ดุของเซีย่งไฮ ้จากนัน้แวะชม ศูนยอ์ัญมณีล ้าค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่

นยิมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชือ่ว่าใสแ่ลว้จะช่วยป้องกันอันตรายไดใ้หท้่านไดเ้ลอืกซื้อก าไรหยก 

แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี 
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กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ตลำดเฉงิหวงเมีย่ว หรอืทีเ่รยีกกนัว่า วัดเทพเจา้ประจ าเมอืง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมอืง

เกา่ ซึง่ไดก้ลายเป็นศนูยร์วมสนิคา้ และอาหารพืน้เมอืงทีแ่สดงถงึเอกลกัษณ์ของชาวเซีย่งไฮม้กีาร

ผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจุบันไดอ้ย่างลงตวั ซึง่เป็นย่านสนิคา้ราคาถกูทีม่ชี ือ่อกีย่านหนึง่ของนคร

เซีย่งไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั   

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นำมบนิ 

18.25 น. เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่FM853 หรอื (FM841// 22.30-01.55+1) 

กรุณำสอบถำมเจำ้หนำ้ที ่

21.55 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

  

 

 

 

โปรแกรม : เซีย่งไฮ ้ อูซ๋ ีมนตเ์สนห่ต์ะวนัออก 5 วนั  3 คนืโดยสำยกำรบนิไชนำ่อสิเทริน์/เซีย่งไฮ ้

แอรไ์ลน ์(GO1-PVGMU001) 
 

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 ่02 – 06 ส.ค.61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 5,900.- 

วนัที ่08 – 12 ส.ค.61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 8,900.- 

วนัที ่17 – 21 ส.ค.61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 7,900.- 

วนัที ่22 – 26 ส.ค.61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 9,900.- 

วนัที ่31 ส.ค. – 04 ก.ย.61  21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 9,900.- 

วนัที ่07 – 11 ก.ย.61 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 9,900.- 

วนัที ่14 – 18 ก.ย.61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 9,900.- 

วนัที ่21 – 25 ก.ย.61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 9,900.- 

วนัที ่10 – 14 ต.ค.61 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- 11,900.- 

วนัที ่18 – 22 ต.ค.61  22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 10,900.- 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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วนัที ่09-13 พ.ย. 61 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 9,900.- 

วนัที ่16-20 พ.ย. 61 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 9,900.- 

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

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้รวมคำ่วซีำ่จนีแบบเดีย่ว ทำ่นละ 1,500 บำท*** 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ทำ่นละ 150 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น เก็บเพิม่ทำ่นละ 50 หยวนเป็น 200 หยวน/ทำ่น/ทรปิ  

ทปิหวัหนำ้ทวัร ์ข ึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจในบรกิำร 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื ยางพารา ,ผา้ไหม , บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้ (ขอความร่วมมือลูกคา้ทุก

ทา่นแชเ่ทา้), ไขมุ่ก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่าน

ทราบว่า ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ข ึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับ

ใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ

เชค็ขอ้มูลความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

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

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

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

 

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

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
6.  คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบเดีย่ว พาสปอรต์ไทย (1,500 บาท) 
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7.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

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

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

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  
9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย
การบนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง passport 
4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครื่องดืม่, ค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด

ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7.      คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และ คนขบัรถ ทา่นละ 150 หยวน/ทา่น/ทรปิ...หัวหนา้ทวัรแ์ลว้แตด่ลุยพนิจิของลกูคา้               

         ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางนอ้ยกว่า 15 ทา่น เก็บเพิม่ทา่นละ 50 หยวนเป็นทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ 
 

 

หมำยเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 
3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง 
และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ
ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ
จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

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

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่
อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน/คน/รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้
ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสปอรต์ไทย 
**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 

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

1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-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  2 ขา้ง 
 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน
การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล
(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้
ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบได ้
ว่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื
เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 
9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ
ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  100 บาท (ยกเวน้ บรำซลิ แคนำดำ อำรเ์จนตนิำ) 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอย่าง

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 
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6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล
สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้
3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี 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 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูข ึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

 

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  

 

 

 
 

**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง กรอกขอ้มูลใหค้รบโดยเฉพำะเบอร ์

ตดิตอ่  เเละกรณีท ำลกูคำ้ธุรกจิสว่นตวักรุณำระบใุหช้ดัเจนดว้ยวำ่ท ำอะไร** 

 

ชือ่-นำมสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

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


 

โค้ดทัวร์ GT-270 

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

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพห์ญ่) 

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

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

(ส ำคญัมำก กรุณำแจง้เบอรท์ ีถู่กตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มูล

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 ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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) 

 

 

 

 


