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ไหว้เจ้าแมก่วนอิม |เกาะผู่โถวซาน | ลอ่งทะเลสาบซีห ู| วดัพระหยกขาว 

Starbucks Roastery Roastery | เสี่ยวหลงเปา | กุ้งมงักร 
 

   

 

 

 

 

  

 

 

หงัโจว ผู่โถวซาน หนานไห่กวนอมิ 5 วัน 3 คืน 
เดนิทาง ธันวาคม 2562 -เมษายน 2563  

 

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 16,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (CA716 : 03.40-08.00) 
วนัท่ี 2   หงัโจว (สนามบนิหงัโจวเส่ียวซาน) – หนิงปอ –เกาะผู่โถวซาน –วดัผู้ จี ้– วดัไผ่ม่วง – วดัเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – หนานไหก่วนอิม- หนิงปอ  
วนัท่ี 3   หนิงปอ – หงัโจว – ลอ่งเรือทะเลสาบซีห ู-หมูบ้่านใบชาหลงจ่ิง- ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย 
วนัท่ี 4.  หงัโจว-เซี่ยงไฮ้-ศนูย์หยก – วดัพระหยกขาว – ศนูย์ผ้าไหม -ตลาดเฉินหวงัเมี่ยว – หาดไวท่าน-อโุมงเลเซอร์ 
วนัท่ี 5.  ศนูย์สมุนไพรจีน – ศูนย์ผลิตภณัฑ์ยางพารา – ถนนนานกิง – Starbucks Roastery Roastery– เซี่ยงไฮ้ (สนามินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง)  – 

กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (CA805 : 21.40-01.20+1) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ (CA716 : 03.40-08.00) 
23.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสวุรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การ

ต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

วันที่2 
หงัโจว (สนามบินหงัโจวเส่ียวซาน) – หนิงปอ – เกาะผู่โถวซาน – วัดผู้จี ้– 
วัดไผ่ม่วง – วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – หนานไห่กวนอิม – หนิงปอ 

03.40 น. ออกเดินทางสู ่เมืองหังโจว  โดยเที่ยวบินที่ CA980 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน เมืองหังโจว เป็นเมืองที่มีประวตัิศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยใน

สมยัราชวงศ์ฉิน มีช่ือเรียกว่าเมืองเฉียนถงั สมยัราชวงศ์สยุเปลี่ยนเป็นหงัโจวต่อมาในสมยัราชวงศ์ซ่งได้ตัง้หงัโจวเป็นเมือง
หลวง หังโจวเป็นเมืองงดงามด้วยธรรมชาติ ทัง้ภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ และสวนจนได้รับสมญานามว่า “สวรรค์บนดิน”
เนื่องจาก ซูโจว+หงัโจว = ซูหงั แปลวา่ ฟากฟ้ามีสรวงสวรรค์ บนผืนปฐพี ก็มี ซู หงั จากนัน้น าทา่นผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบเมนูเซ็ต KFC หรือ Mc Donald ระหว่างเดินทาง 
 น าทา่นเดินทางสู ่เกาะผู่โถวซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ4 ชม.) น าทา่นสู ่ท่าเรือจูเจียเจียน เพื่อโดยสารเรือข้ามฟาก

สูเ่กาะผู่โถวซาน (ใช้เวลาในการนัง่เรือประมาณ 15 นาที) เป็นเกาะ 1 ในจ านวน 670 เกาะ น้อยใหญ่ของหมู่เกาะตานซาน 
มณฑลเจ๋อเจียง ซึง่ถือเป็นเกาะพทุธคีรี 1 ใน 4 แหง่ของเมืองจีน นอกเหนือจาก จ่ิวหวัซาน มณฑลอนัฮุย ง้อไบ้ มณฑลเสฉวน 
และอู่ไถ่ซาน มณฑลซานซี เป็นเกาะขนาดเล็กมีเนือ้ที่ประมาณ 11.82 ตารางกิโลเมตร มีสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่
สกัการบชูาเจ้าแมก่วนอิมหลายวดั และวิหารที่สร้างขึน้ตัง้แตร่าชวงศ์ถงัและซง่รวมอยูด้่วย   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเดินทางสู ่วัดผู่จี ้ซึง่วดัแหง่แรกมีช่ือเสยีงมากที่สดุในเกาะผูโ่ถวซานสกัการะเจ้าแมก่วนอิมปางนัง่สมาธิที่ใหญ่ที่สดุกิน

เนือ้ที่ประมาณ 37,019 ตารางเมตร วิหารต้าเยวียนทงเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สดุของวดัมีความยาว 47 เมตรลกึ 29 เมตร และสงู 
21 เมตร จะแตกตา่งจากวดัพทุธทัว่ไป เนื่องจากมีองค์เจ้าแมก่วนอิมเป็นพระประธานสงู 8.8 เมตร  น าทา่นสู ่วัดไผ่สีม่วง วดั
ที่มีต้นไม้ไผเ่ป็นสมีว่ง ซึง่โดยปกติไผท่ี่เราเห็นโดยทัว่ไปจะเป็นสเีขียว  
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จากนัน้เดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป เป็นวดัขนาดเล็กที่ตัง้อยู่บนโขดหินริมทะเล เป็นที่ประดิษฐาน องค์เจ้าแม่
กวนอิมที่แกะสลกัจากไม้ ทาทบัด้วยสทีอง เป็นองค์เจ้าแมก่วนอิมองค์แรกของเกาะผู่โถวซาน สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 916 ตรงกบั
สมยัราชวงศ์ถัง เป็นยคุเจริญรุ่งเรืองของพทุธศาสนาในประเทศจีน เลา่กันว่าหลวงพ่อฮุ่ยเอ้อซึ่งเป็นพระภิกษุจากประเทศ
ญ่ีปุ่ น ที่เดินทางมาศกึษาธรรมในจีนเป็นครัง้ที่สาม ได้อญัเชิญองค์เจ้าแมก่วนอิมจากอูไ่ถ่ซาน มณฑลซานซี เพื่อน ากลบัไปยงั
ประเทศญ่ีปุ่ น ขณะที่ผา่นเกาะผูโ่ถวซานได้เกิดพายฝุน ได้อาศยับริเวณสวนไผ่ม่วงนี ้เป็นที่หลบฝนอยู่เป็นเวลานานเข้าใจว่า
องค์เจ้าแมก่วนอิมไมรั่บเชิญไปญ่ีปุ่ นดงันัน้จึงร่วมกบัชาวพืน้เมืองสร้างศาลเลก็ๆ ไว้ในบริเวณดงักลา่ว พร้อมตัง้ช่ือศาลแห่งนี ้
วา่ “วดัเจ้าแมก่วนอิมไมย่อมไป” บริเวณนีส้ามารถชมถ า้เฉาหยินต้ง ซึง่เป็นสถานท่ีปรากฏตวัของเจ้าแม่กวนอิมและหลกัศิลา
จารึก เตือนวา่ “ห้ามตามไปและห้ามจดุตะเกียงนิว้”พร้อมทัง้สามารถชมพระนอนในทะเล  
จากนัน้น าท่านสกัการะ พระโพธ์ิสัตว์กวนอิม (หนานไห่กวนอิม) องค์ใหญ่และงดงามที่สดุในเกาะ สงูถึง 28 เมตร ซึ่ง
ประดิษฐานอยู่ท่ีต าหนกัริมทะเล อนัเป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีชาวผู่ถ่อซานให้ความเคารพนบัถือมากกว่า 2,000 ปี  น าท่าน
เดินทางกลบัสูท่่าเรือจูเจียเจ่ียว  เพื่อเดินทางกลบัสูท่ี่พกั เมืองหนิงปอ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร   
ที่พัก โรงแรม NINGBO JIALE  HOTEL หรือเทียบเทา่ (เมืองหนิงปอ) 

วันที่ 3 
หนิงปอ – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู –หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง – ถนน
โบราณเหอฝ่ังเจีย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทางปราณ 4 ชม.) เป็นเมืองที่มีประวตัิศาสตร์ความเป็นมายาวนาน  
จากนัน้ น าท่านล่องเรือทะเลสาบซีหู ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของเมืองหงัโจวทะเลสาบมีลกัษณะใกล้เคียงกบัวงรี มีเนือ้ที่ 
5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น า้ลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร สามด้านถกูล้อมรอบด้วยภเูขาและอีกหนึ่งด้าน
เป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไปด้วยสถานที่ส าคญัมากกว่า 30 แห่งและสถานที่ชมทิวทศัน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดส าคญัก็
ได้แก่ หนึง่ภเูขา สองทางสามเกาะ ห้าทะเลสาบ และสิบทิวทศัน์ น าท่านลอ่งเรือผ่านชม สะพานขาดซึ่งเป็นที่มาของต านาน
เร่ือง “นางพญางขูาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทบัแสงจนัทร์น า้ลกึตลอดจนชมธรรมชาติอนังดงามสดช่ืนรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี ้
ที่ได้รับสมญานามจากนกัทอ่งเที่ยววา่ “พฤกษชาติในนครินทร์” 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ ไก่ขอทาน+หมูตงโพ) 

 ออกเดินทางสู่ ศูนย์ใบชา ที่มีคุณภาพดี, ชาหลงจ่ิง หรือชาบ่อมังกร ,ชาชนิดนีอ้ยู่ใน 10 อันดับชาที่ดีที่สุดของโลก มี
แหลง่ก าเนิดที่เมืองหงัโจว จงัหวดัซีเจียง หลกัฐานที่พดูถึงชาหลงจ่ิงจนเป็นต านานปรากฎในต าหรับการปรุงชาของวงัหลวง
ตัง้แตศ่ตวรรษที่ 8 เป็นต้นมา  

 
 จากนัน้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมอนั

เก่าแก่ของหงัโจวได้อย่างดี ถนนสายนีม้ีความยาว 460 เมตร กว้าง120เมตร ในปัจจุบนัยงัคงไว้ซึ่งสภาพดัง้เดิมของสิ่งปลกู
สร้างโบราณสว่นหนึ่งแล้ว บ้านเรือนทัง้สองข้างทางที่สร้างขึน้ใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมงุหลงัคาสีคราม อิสระช้อปปิง้ตาม
อธัยาศยักบัสนิค้าพืน้เมือง ของที่ระลกึและของเลน่มากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั โรงแรม  HANGZHOU LIANG  INTER  HOTEL    หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที่ 4 
หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ศูนย์หยก – วัดพระหยกขาว – ศูนย์ผ้าไหม –ตลาดเฉิน
หวังเมี่ยว-หาดไว่ทาน-อุโมงเลเซอร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านเดินทางสู ่มหานครเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภมูิภาคทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า 

การเงิน การลงทนุ รวมถึง ด้านแฟชัน่ และการทอ่งเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนบัเป็นความภาคภมูิใจของชาวจีน โดยถือได้วา่เซี่ยงไฮ้เป็น
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สญัลกัษณ์ของจีนยคุใหมใ่นด้านความก้าวหน้าและความทนัสมยั   

 
 น าทา่นเยี่ยมชม ศูนย์หยก อญัมณีล า้คา่ เคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายเพราะเช่ือวา่ใส ่แล้วจะช่วยป้องกนัอนัตราย

ได้ ให้ทา่นได้เลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสยีงของประเทศจีน   
น าท่านชม วัดพระหยกขาว ตัง้อยู่บนถนนอานเหยี่ยนในเขตผู่ถอ กลางเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวดัศนูย์รวมจิตใจของชาวพทุธใน 
เซี่ยงไฮ้ และเป็นวดัที่นกัทอ่งเที่ยวเข้านมสัการเป็นจ านวนมากที่สดุของเมืองเซี่ยงไฮ้ ภายในวดัมีพระพทุธรูปปางนัง่ทัง้ 2 องค์ 
สลกัจากหยกทัง้แท่ง แสงสว่างและแสงสะท้อนของหยกขาวนัน้ท าให้องค์พระพทุธรูปมีความงดงามสว่างเจิดจ้ายิ่งขึน้ องค์
พระพทุธรูปปางนัง่มีความสงู 190 เซนติเมตร และ หุ้มด้วยเพชรพลอย หินมโนรา และ มรกต แสดงถึงการถือศีลอดอาหารและ
ตรัสรู้แจ้งพระพทุธเจ้า สว่นพระพทุธรูปปางไสยาสน์ มีความยาว 96 เซนติเมตร นอนเอียงด้านขวาและหนนุพระเศียรด้วยพระ
หตัถ์ขวาและพระหตัถ์ซ้ายวางบนขาด้านซ้าย ลกัษณะเช่นนีเ้รียกว่า ปรินิพพาน ใบหน้านิ่งสงบแสดงถึง สนัติสขุ ของพระ
ศากยมนุี เมื่อครัง้ท่านได้จากโลกนีไ้ป ภายในวดั ยงัมีพระนอนองค์อื่นๆ ซึ่งมีความยาว 4 เซนติเมตร ซึ่งถกูอญัเชิญมาจาก
ประเทศสงิคโปร์ โดยเจ้าอาวาสองค์ที่สบิ ในปี ค.ศ.1989 มากกวา่นีย้งัมีภาพวาดโบราณ และคมัภีร์พระไตรปิฎก จดัวางไว้อีก
สว่นของวดั ถึงแม้ว่าประวตัิของพระหยกขาวจะไม่ยาวนาน ความเก่าแก่และสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่ายท าให้วดัแห่งนีม้ี
ความโดดเดน่และไมอ่าจเลยีนแบบได้ ในเมืองทนัสมยัเช่นนี ้   

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
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 น าท่านเยี่ยมชม ศูนย์ผ้าไหม ผลิตภณัฑ์ที่ท าจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า ผ้าพนัคอ ฯลฯ ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมาผลิต
เป็นสนิค้าทัง้ใช้เคร่ืองจกัร ชมการดงึใยไหมรังแฝดเพื่อมาท าไส้นวมผ้าหม่ไหม เหมาะกบัการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใช้เอง  
น าท่านสู ่ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกนัว่า ศาลเจ้าพ่อหลกัเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศนูย์รวม
สนิค้าและอาหารพืน้เมืองที่แสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบนัได้อย่างลงตวั ซึ่ง
เป็นยา่นสนิค้าราคาถกูที่มีช่ืออีกยา่นหนึง่ของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

 
 น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขต

สถาปัตยกรรมที่ได้ช่ือวา่ “พิพิธภณัฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสญัลกัษณ์ที่โดดเดน่ของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทัง้ถือเป็นศนูย์กลางทางด้าน
การเงินการธนาคารที่ส าคญั แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทนัเป็นแหลง่รวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย 
เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก -ตะวนัตก เป็นที่ตัง้ของ
หนว่ยงานภาครัฐ เช่น กรมศลุกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่ของธนาคารตา่งชาติ เป็นต้น น าท่านนัง่ รถไฟอุโมงเลเซอร์ 
ลอดอโุมงค์ใต้แม่น า้หวงัผู่ ซึ่งเป็นอโุมงค์สร้างลกึลงไปจากพืน้แม่น า้ 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดบัตกแต่งด้วยไฟ
เลเซอร์เป็นรูปตา่งๆ 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  (เมนูพิเศษ กุ้งมังกร) 
ที่พกั โรงแรม HOLIDAY  INN  EXPRESS  HONGQIAO  HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที่ 5 
ศูนย์สมุนไพรจีน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนนานกิง – Starbucks 
Roastery Roastery – เซ่ียงไฮ้ (สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง)  – กรุงเทพฯ (สนามบิน
สุวรรณภมูิ) (CA805 : 21.40-01.20+1) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
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  จากนัน้ ชมศูนย์สมุนไพรและค้นคว้ายาแผนจีนโบราณ เป่าซูหลงิ หรือในช่ือวา่ ยาบวัหิมะ ยาประจ าบ้านท่ีมีช่ือเสยีง ชมวี
ดีทศัน์และฟังพรรยายสรรพคุณของยาสมนุไพรจีนแต่ละชนิด และน าท่านเข้าชมศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา สินค้าแปรรูปที่
ได้รับความนิยมในปัจจบุนั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   (เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา) 
 จากนัน้น าทา่นสู ่ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่ ( Nanjing Lu) เป็นถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮ้สร้างขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่า

เป็น walking street หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พืน้ถนนปดู้วยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 
ฝากฝ่ังของนานจิงลู่ เป็นที่ตัง้ของร้านค้ามากมาย มีทัง้ร้านขายเสือ้ผ้าแฟชั่น ร้านขายของที่ระลกึ ร้านอาหาร ภตัตาคารหรู 
ร้านจิวเวลร่ีช่ือดงั ทัง้ร้านที่เป็นของคนจีนท้องถ่ิน และของต่างชาติ ร้านฟาสต์ฟู้ ด มีตัง้แต่ ร้าน KFC, McDonald, SUBWAY 
Pizza Hut ร้านไอศครีม  

 
 น าท่านสูร้่าน  Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า ส าหรับสาขา Reserve 

Roastery ที่เพิ่งเปิดให้บริการในเซี่ยงไฮ้ใหมห่มาดเมื่อวนัท่ี 6 ธ.ค.ที่ผา่นมานี ้สาขานีน้อกจากความยิ่งใหญ่อลงัการแล้ว ยงัมี
บาร์จิบกาแฟท่ียาวที่สดุในโลก ถึง 88 ฟุต  ขึน้แท่นเป็นสาขาที่มีบาร์จิบกาแฟยาวที่สดุในโลกของ Starbucks ลกูค้าสามารถ
มาชมการคัว่กาแฟสดๆ สมัผสับรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเคร่ืองดื่มต่างๆ กว่า 100 เมน ูรวมทัง้เคร่ืองดื่มที่มีเฉพาะ
สาขานีแ้หง่เดียวเทา่นัน้ 

 

 
 สมควรแก่เวลาน าทา่นออกเดินทางสู ่สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง 

21.40 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA805 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
01.20+1 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ : หงัโจว ผู่โถวซาน หนานไห่กวนอิม 5 วัน 3 คืน โดยสายการบนิแอร์ไชน่า 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 28 ธ.ค.-01ม.ค.62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 12,900.- 

วนัท่ี 20-24 ก.พ.63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 8,900.- 

วนัท่ี 05-09 มี.ค.63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 8,900.- 

วนัท่ี 12-16 มี.ค.63 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 8,900.- 

วนัท่ี 19-23 มี.ค.63 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 8,900.- 

วนัท่ี 26-30 มี.ค.63 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 8,900.- 

    วนัท่ี 22-26 เม.ย.63 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 8,900.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท 
**ตัง้แต่พีเรียดที่เดนิทาง 1 ม.ค.63 เปล่ียนจากวีซ่าเดี่ยว เป็นวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท** 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน/ท่าน/ทริป 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
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     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบกรุ๊ปทา่นละ 1,500 บาท 

วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้

ส าเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมลูชดัเจน และรูปถ่ายสแกน1 รูป และต้อง
สง่เอกสารลว่งหน้า 14 วนัก่อนเดนิทาง) 
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงบัการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุ
ใดๆทัง้สิน้ ท าให้ไม่สามารถย่ืนวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 
1,800 บาท พร้อมเอกสารเพิ่มเตมิเพ่ือท าการย่ืนค าขอวีซา่เด่ียวผ่านศนูย์รับย่ืน    
โปรดทราบ  ท่ีมีความประสงค์ ย่ืนค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดินทางไปใน
ประเทศ.  ดงัตอ่ไปนีต้ัง้แต ่ปี 2014 เป็นต้นมา ไม่สามารถย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ได้ต้อง
ย่ืนวีซา่จีนแบบเดี่ยวเทา่นัน้ และใช้เวลามากกวา่ก าหนดการเดมิ 4 วนัท าการ 
 1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อซุเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.
คาซคัสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 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.
จอร์แดน 24.โซมาเลีย   
        กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีด าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะ
ถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใช้กับการเดินทางครัง้อ่ืนๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่
สามารถคืนเงินคา่วีซา่ได้ทกุกรณี 

3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 
กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทริป 
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หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงิ นให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  
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ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  

- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง , ส าเนาสตูิบตัรและสูติบตัรของ

เดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่ง
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 
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9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จา่ยเพิ่ม 5,500 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,900 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
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3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
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**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
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RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


