
 

โค้ดทวัร์ CNGT-502 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เขาหนิวเส่าซาน | วงัพระพทุธเจ้าฝอติ่งกง | เจดีย์กระเบือ้งเคลือบ  
 ก าแพงเมืองราชวงศ์หมิง | ตลาดฝจ่ืูอเม่ียว | วดัพระหยกขาว   

 

 

  

 

 

 

  

นานกิง วังพระพุทธเจ้าฝอติ่งกง เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืน 
เดนิทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2562  

 

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 14,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (MU2804 : 02.10 -07.00น.) 
วนัท่ี 2. นานกิง (สนามบินนานกิงลูโ่ขว่) – เขาหนิวเสา่ซาน(รวมรถราง) – ชมวงัพระพทุธเจ้าฝอติ่งกง (แจกฟรีเสือ้ท าบญุทา่นละ 1ชดุฟรีตลาดฝจูื่อเม่ียว)  
 (OPTION : สวนซานหยวน+ลอ่งเรือแมน่ า้ชินหวย) 
วนัท่ี 3. วดัต้าเป้าเอิน – เจดีย์กระเบือ้งเคลอืบ – ผา่นชมก าแพงเมืองราชวงศ์หมิง – นานกิง – ซูโจว – อิสระช้อปปิง้ OUTLET PLAZA 
              (OPTION : ลอ่งเรือเมืองโบราณถงหลี)่ 
วนัท่ี 4. ซูโจว – เซี่ยงไฮ้ – ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ) – STARBUCKS RESERVE ROASTERY – หาดไวท่าน 
             (OPTION : กายกรรรม ERA) 
วนัท่ี 5. วดัพระหยกขาว – ศนูย์ผีเซี๊ยะ – ศนูย์ผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผูต่ง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)  
         ( FM853 : 18.30-22.25น.) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ (MU2804 : 02.10 -07.00น.) 

23.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้4 ประต ู9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์

ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

วันที่2 
นานกิง (สนามบินนานกิงลู่โข่ว) – เขาหนิวเส่าซาน(รวมรถราง) – ชมวัง
พระพุทธเจ้าฝอติ่งกง (แจกฟรีเสือ้ท าบุญท่านละ 1ชุดฟรีตลาดฝูจื่อเม่ียว)  
 (OPTION : สวนซานหยวน+ล่องเรือแม่น า้ชนิหวย) 

02.10 น. ออกเดินทางสู ่เมืองนานกิง  โดยเที่ยวบินที่ โดยเที่ยวบินที่ MU2804 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
07.00 น.  เดินทางถึงสนามบิน เมืองนานกิง  หนานจิง หรือรู้จักกันอีกช่ือว่า นานกิง เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  มีพืน้ท่ีการปกครอง 6,600 ตารางกิโลเมตร และประชากรทัง้หมด 8,270,500 คน  อดีตนานกิงเคยเป็นเมืองหลวง
อยูช่่วงหนึง่ในประวตัศิาสตร์ของจีน เมืองที่มีประวตัิเก่าแก่ย้อนหลงัตัง้แตส่มยั 500ปีก่อนคริสตกาล  ตัง้อยูริ่มแมน่ า้ฉงัเจียงฝ่ังใต้
ด้านตะวนัออกเป็นเทือกเขาจ่ือจินแปลว่าภูเขาม่วงอมทองเพราะสีของหินที่ภเูขาเมื่อกระทบแสงอาทิตย์จะเป็นสีม่วงอมทอง
ทางด้านตะวนัตกเป็นภเูขาชิงเหลยีงซานเมืองนานกิงถือเป็น 1 ใน 4 เมืองโบราณของจีน น าทา่นผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง 

 

 
 น าทา่นเดินทางสู ่เขาหนิวเส่าซาน (รวมรถราง)  ใช้เวลาเดินทางประมาณ1.3 ชัว่โมง ตัง้อยู่ในเขตอ าเภอเจียงหนิง ชานเมือง

ทางตอนใต้ของเมืองนานกิง ภูเขาหนิวเส่า เป็นภูเขาที่มีช่ือเสียงเร่ืองทิวทศัน์ที่สวยงามและมีมรดกทางวัฒนธรรมของโลกที่
เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนารวบรวมไว้อยู่ที่นี่  อาทิเช่น พระธาตุศากยมุนี พระเขีย้วแก้วที่ในโลกนีม้ีเพียง 4 แห่งเท่านัน้  
นอกจากนีบ้ริเวณภายในภเูขาแหง่นีม้ีมีจดุไฮไลท์ที่น่าสนใจอีกมากมาย 
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 จากนัน้น าทา่นชม วังพระพุทธเจ้าฝอติ่งกง ตัง้อยูบ่นยอดเขาทางทิศตะวนัตกของภเูขาหนิวเซา่ ซึง่มีความยาว 220 เมตรกว้าง 

160 เมตรและสงู 89.3 เมตรพืน้ที่อาคารเดี่ยวครอบคลมุพืน้ที่ประมาณ 136 ,000 ตาราง ด้านนอกเป็นอาคารทรงโดมใหญ่
เปรียบเสมือนเกาะปกป้องพระพทุธเจ้า และด้านในเป็นอาคารทรงโดมเล็ก  ประกอบด้วย 9 ชัน้โดยมี 6 ชัน้ใต้ดินและ 3 ชัน้บน
พืน้  ซึง่ชัน้ใต้ดินท่านสามารถนัง่บนัใดเลื่อนลงไปชมด้านลา่งได้  ด้านในเป็นห้องโถงขนาดใหญ่  รอบข้างมีพระพทุธรูปกบัพระ
โพธิสตัว์ของพระพุทธเจ้า รวมทัง้หมด 1 ,343 องค์ ตรงกลางของห้องโถง มีองค์พระพุทธเจ้าหนัหน้าออกทัง้4 ทิศ มีหอคอย
ด้านบนสงู 21.8 เมตร สร้างขึน้โดยมีสว่นประกอบ 3 สว่นคือ สว่นแรก คล้ายภูเขาซูมิ สว่นที่สองคล้ายวดัต้าเป้าเอิน และสว่นที่
สามคล้ายถ า้โมเ่กาที่ตนุหวง ซึง่มีความวิจิตรงดงามเป็นอยา่งมาก  หากทา่นโชคดีจะได้ชมวตัถมุงคลสงูสดุ  ชิน้สว่นของศากยมนุี  
ซึง่โดยปกติจะเปิดให้เข้าชมเฉพาะช่วง  วนัปีใหม่  วนัตรุษจีน  วนัเกิดของศากยมนุี  วนัประสตูิ วนัอปุสมบท  วนัปรินิพพาน วนั
ชาติจีน และวนัส าคญัทางศาสนาต่างๆ  จากนัน้ชมพระพุทธรูปปรางค์นอนองค์ใหญ่ หมนุรอบทิศ 360องศา พร้อมชมโชว์การ
แสดง แสง ส ี มีความงดงามอลงัการมาก ใช้เวลาโชว์ประมาณ 30นาทีตอ่ 1รอบ   

 
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน ทางบริษัทจะมีจัดการพิธีท าบุญให้กับทุกท่านส าหรับกรุ๊ปเราเท่านัน้ ก่อนเข้าไป 
ทางเราจะมีแจกเสือ้ผ้าส าหรับใส่ท าบุญคนละ 1 ชุด(ฟรี) หลังจากเปลี่ยนชุดเรียบร้อย  รับดอกบัวคนละ 1 ดอก และ
จะมีเจ้าหน้าที่ในด้านในวัง น าทุกท่านเดินตามรอยพระพุทธเจ้าสามรอบ ระหว่างเดินตาม เจ้าหน้าที่จะท่องบทสวด
มนต์เพิ่มพลังบุญบารมีให้กับทุกท่าน หลังจากนัน้ ท่านจะได้รับบัตรทองพิเศษ ที่ท าขึน้โดยเฉพาะไม่ซ า้ที่อื่น และมี
หมายเลขหน้าบัตร คนละ 1 ใบ ซึ่งบัตรทองสั่งท าขืน้มามีจ านวนจ ากัด 10,000 ใบ เท่านัน้  

(พิธีนีใ้ช้เวลาประมาณ25-30นาที) หลงัพิธีเสร็จ เชิญทา่นไหว้พระขอพร 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  บุฟเฟ่ต์อาหารเจ  
 น าทา่นสูย่า่น ตลาดฝูจ่ือเม่ียว ที่มีทัง้วดั พิพิธภณัฑ์ จดุทอ่งเที่ยว และถนนคนเดินรวมอยู่ด้วยกนั ประวตัิเก่าแก่สดุย้อนกลบัไป

ถึงสมยั 1,700 ปีที่แล้ว บริเวณนีเ้คยเป็นที่ตัง้ของวิทยาลยัหลวงแห่งนานกิง ก่อนจะถูกท าลายบ้างสร้างใหม่บ้างมาเร่ือย ๆ จน
กลายมาเป็นสถานที่แฮงก์เอาท์ของเหล่าจอหงวนตัง้แต่ยุคราชวงศ์ซ่งเป็นต้นมา เพราะที่นี่ยงัเป็นที่ตัง้ของวดัขงจ๊ือที่บณัฑิต
ทัง้หลายจะมาสกัการะบชูา และส ารวมจิตใจทอ่งต ารากนั  แตปั่จจุบนั เหลา่จอหงวนคงท่องต ารากนัเงียบ ๆ ไม่ไหว เพราะฟูจ่ือ
เมี่ยวเต็มไปด้วยแสงสีร้านรวงสารพัด แถมยังเป็นแหล่งรวมอาหารท้องถ่ินสไตล์เจียงซู หากเป็นช่วงเลิกงานกับวันหยุด 
บรรยากาศจะคอ่นข้างคกึคกัมาก  อิสระให้ทา่นช้อปปิง้ เดินเลน่ ถ่ายรูป หรือหาของกินได้ตามอธัยาศยั 

 

 
 อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL    หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว   
 OPTION :  ทา่นสามารถเลอืกซือ้ทวัร์เสริม ชมสวนซานหยวน+ลอ่งเรือแมน่ า้ชินหวย (ราคาท่านละ 1,000 บาท)  

สวนซานหยวน ตัง้อยู่ในเมืองนานกิง เป็นสวนสาธารณะที่มีการตกแต่งไว้ได้อย่างสวยงาม เป็นสดัเป็นสว่นตามแบบสไตล์ของ
การตกแตง่สวน จากนัน้น าทา่นลอ่งเรือแมน่ า้ชินหวย(QIN HUAI RIVER) เป็นแมน่ า้ที่แตกแขนงออกมาจากแม่น า้แยงซี มีความ
ยาวกวา่ 110 กิโลเมตร สายน า้นีไ้หลผา่นหนานจิงและเป็นแหลง่ก าเนิดของวฒันธรรมแบบดัง้เดิม จึงได้รับการขนานนามว่าเป็น
สายเลอืดของเมือง เหมาะอยา่งมากส าหรับการลอ่งเรือชมวิวทิวทศัน์ในยามค ่าคืน พร้อมชมอาคารเก่าแก่ ศาลาและหอคอยริม
ฝ่ังแมน่ า้  

วันที่ 3 
วัดต้าเป้าเอิน – เจดีย์กระเบือ้งเคลือบ – ผ่านชมก าแพงเมืองราชวงศ์หมิง 
– นานกิง – ซูโจว – อิสระช้อปป้ิง OUTLET PLAZA (OPTION : ล่องเรือ
เมืองโบราณถงหล่ี) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าทา่นชม เจดีย์กระเบือ้งเคลือบ ตัง้อยู่ใน วัดต้าเป้าเอิน ( BAO’EN TEMPLE) เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมความสงูขนาด 9 ชัน้นี ้

เคยเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหศัจรรย์ของโลก ตัง้อยู่ในอาณาเขตของวดัต้าเป้าเอิน ทางตอนใต้ของแม่น า้ชินหวย เจดีย์นีส้ร้างขึน้ใน
ศตวรรษที่ 15 แต่ถกูท าลายไปจนเกือบหมดในศตวรรษที่ 19 ในช่วงกบฏไท่ผิง จนได้รับการบรูณะครัง้ยิ่งใหญ่ด้วยเงินบริจาค
มลูค่ามหาศาลจากนกัธุรกิจชาวจีนจ านวนหนึ่งพนัล้านหยวน จนเจดีย์แห่งประวตัิศาสตร์ได้ฟืน้คืนความงามอีกครัง้ในเดือน
ธันวาคม ปี 2015 โดยยงัคงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมจีน มงุหลงัคาด้วยกระเบือ้งเคลือบสีเขียว ประดบัตกแต่งด้วยเคร่ืองลายคราม 
รวมถึงสวนดอกไม้และทิวทศัน์โดยรอบ และบริเวณด้านในนัน้ก็ตกแตง่ด้วยภาพเก่ียวกบัพระพทุธศาสนาไว้มากมาย 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นผา่นชม ก าแพงเมืองราชวงศ์หมิง  ถกูในสร้างขึน้ในสมยักษัตริย์จหูยวนจาง แหง่ราชวงศ์หมิง เป็นก าแพงที่มีความยาว 

35 กิโลเมตร ใช้เวลาในการสร้างนานถึง 21 ปี และถือวา่เป็นก าแพงเมืองที่ยาวที่สดุในโลกอีกด้วย ก าแพงเมืองนานกิงถกูใช้เป็น
ป้อมปราการของเมืองเพื่อปกป้อง เมืองนานกิงจากผู้ รุกรานท่ีมีการแบง่ชัน้ก าแพงได้เป็นอยา่งดี แตปั่จจบุนัได้ถกูท าลายไปเกือบ
หมดแล้ว เหลอืเพียงประตเูมืองจ านวน 18 ประตขูองก าแพงเมืองชัน้นอกให้เราได้ชม รวมถึงรัฐบาลท้องถ่ินได้มีการบรูณะก าแพง
บางสว่นให้ใกล้เคียงกบัของเดิมเพื่อรองรับนกัทอ่งเที่ยวด้วย ซึง่เหลอืความยาวของก าแพงเพียง 21 กิโลเมตรเทา่นัน้ 

 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว มีช่ือเดิมว่า  เมืองกู่ซู" เมืองซูโจวเป็นเมืองที่มีความสวยงามไม่น้อยกว่าเมืองหงัโจว ที่มี

ประวตัิความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งสาวงาม ซึ่งอดีตในแถบนีไ้ด้ช่ือว่า “เจียงหนาน 
อดุมไปด้วยพืชพรรณและธญัญาหาร สว่นสาวเจียงหนานนัน้มีความสวยงามเป็นเลศิ จนท าให้เฉียนหลงฮ่องเต้ ได้เสด็จประพาส
มาเมืองซูโจว  เมืองซูโจว เป็นเมืองที่มีสวนและคลองตา่งๆมากมาย เป็นเมืองที่สวยงามในลุม่แม่น า้แยงซีเกียงตอนใต้และได้ช่ือ
วา่เป็นเมืองแห่งสาวงามอีกด้วย จนได้รับฉายาว่า “เมืองสวรรค์ในโลกมนษุย์  เมืองซูโจวได้ขึน้เป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ.2540 
จากนัน้น าทา่นอิสระช้อปปิง้ OUTLET  PLAZA  ให้ทา่นได้เลอืกซือ้สนิค้าตามอธัยาศยั 

 รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร   
ที่พกั โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว   

 OPTION :  ทา่นสามารถเลอืกซือ้ทวัร์เสริม ล่องเรือเมืองโบราณถงหลี่  (ราคาท่านละ 1,000 บาท)  
เมืองถงหลี ่เป็นเมืองโบราณที่ทางรัฐบาลยงัคงอนรัุกษ์ไว้ หมู่บ้านโบราณแห่งนี ้ถกูโอบล้อมด้วยน า้ 4 ด้าน และถกูผ่ากลางด้วย
ล าคลอง 15 สาย แบ่งหมู่บ้านออกเป็น 7 เกาะใหญ่น้อย ท าให้ถงหลี่เป็นหมู่บ้านกลางน า้ และได้รับฉายาว่า "เวนิสน้อยแห่ง
ตะวนัออก" กิจกรรมที่เหมาะแก่การมาเยือนเมืองโบราณถงหลีค่ือการลอ่งเรือชมหมูบ้่านโบราณถงหลี ่ 

วันที่ 4 
ซูโจว – เซี่ยงไฮ้ – ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – STARBUCKS RESERVE 
ROASTERY – หาดไว่ทาน (OPTION : กายกรรรม ERA) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าทา่นเดินทางสู ่มหานครเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทาง 2  ชั่วโมง) เป็นเมืองศนูย์กลางความเจริญในด้านตา่งๆ ของภมูิภาคทัง้

ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทนุ รวมถึง ด้านแฟชัน่ และการทอ่งเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนบัเป็นความภาคภมูิใจของชาวจีน 
โดยถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้เป็นสญัลกัษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทนัสมยั  น าท่านแวะ ศูนย์นวดเท้า(ยาบัว
หิมะ) เป่าซูหลิง หรือในช่ือว่า ยาบวัหิมะ ยาประจ าบ้านที่มีช่ือเสียง และฟังพรรยายสรรพคุณของยาสมุนไพรจีนแต่ละชนิด  
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หมายเหตุ : ขอความร่วมมือทุกท่านกรุณาแช่เท้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

 น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขต
สถาปัตยกรรมที่ได้ช่ือว่า “พิพิธภณัฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสญัลกัษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทัง้ถือเป็นศนูย์กลางทางด้าน
การเงินการธนาคารท่ีส าคญั แหง่หนึง่ของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไวท่านเป็นแหลง่รวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น 
สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นที่ตัง้ของหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น กรมศลุกากร โรงแรม  

 
 น าทา่นสูร้่านกาแฟ  STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า ส าหรับ

สาขา RESERVE ROASTERY ที่เพิ่งเปิดให้บริการในเซี่ยงไฮ้ใหม่ เมื่อวนัที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมานี ้สาขานีน้อกจากความยิ่งใหญ่
อลังการแล้ว ยังมีบาร์จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต  ขึน้แท่นเป็นสาขาที่มีบ าร์จิบกาแฟยาวที่สุดในโลกของ 
STARBUCKS ลกูค้าสามารถมาชมการคัว่กาแฟสดๆ สมัผสับรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเคร่ืองดื่มต่างๆ กว่า 100 เมน ู
รวมทัง้เคร่ืองดื่มที่มีเฉพาะสาขานีแ้หง่เดียวเทา่นัน้   

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ  ไก่แดง 
 OPTION : ทา่นสามารถเลอืกซือ้ทวัร์เสริม กายกรรมERA (ท่านละ 1,500บาท) 

น าท่านชม กายกรรม ERA ( ERA INTERSECTION OF TIME) โชว์ที่ผสมผสานศิลปะการต่อสู้  และสเปเชียลเอฟเฟ
คสุดอลังการที่สุดแห่งหน่ึงในจีน สุดอัศจรรย์และอลังการแสงสีเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ที่ถ่ายทอดออกได้อย่างลงตัว 
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หมายเหตุ :  กรณีโชว์กายกรรม  ERA  ปิดปรับปรุงไม่ท าการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนเป็นโชว์กายกรรม
เซี่ยงไฮ้ แทนค่ะ 

ที่พกั โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL    หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว   

วันที่ 5 
วัดพระหยกขาว – ศูนย์ผีเซี๊ยะ – ศูนย์ผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้
ผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ (FM853 : 18.30-22.25น.) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 

 
 น าทา่นชม วัดพระหยกขาว ตัง้อยูบ่นถนนอานเหยี่ยนในเขตผูถ่อ กลางเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวดัศนูย์รวมจิตใจของชาวพทุธใน เซี่ยง

ไฮ้ และเป็นวดัที่นกัท่องเที่ยวเข้านมสัการเป็นจ านวนมากที่สดุของเมืองเซี่ยงไฮ้ ภายในวดัมีพระพทุธรูปปางนัง่ทัง้ 2 องค์ สลกั
จากหยกทัง้แท่ง แสงสว่างและแสงสะท้อนของหยกขาวนัน้ท าให้องค์พระพุทธรูปมีความงดงามสว่างเจิดจ้ายิ่งขึน้ องค์
พระพทุธรูปปางนัง่มีความสงู 190 เซนติเมตร และ หุ้มด้วยเพชรพลอย หินมโนรา และ มรกต แสดงถึงการถือศีลอดอาหารและ
ตรัสรู้แจ้งพระพทุธเจ้า ส่วนพระพทุธรูปปางไสยาสน์ มีความยาว 96 เซนติเมตร นอนเอียงด้านขวาและหนนุพระเศียรด้วยพระ
หตัถ์ขวาและพระหตัถ์ซ้ายวางบนขาด้านซ้าย ลกัษณะเช่นนีเ้รียกว่า ปรินิพพาน ใบหน้านิ่งสงบแสดงถึง สนัติสขุ ของพระศากย
มนุี เมื่อครัง้ท่านได้จากโลกนีไ้ป ภายในวดั ยงัมีพระนอนองค์อื่นๆ ซึ่งมีความยาว 4 เซนติเมตร ซึ่งถูกอญัเชิญมาจากประเทศ
สงิคโปร์ โดยเจ้าอาวาสองค์ที่สบิ ในปี ค.ศ.1989 มากกวา่นีย้งัมีภาพวาดโบราณ และคมัภีร์พระไตรปิฎก จดัวางไว้อีกสว่นของวดั 
ถึงแม้วา่ประวตัิของพระหยกขาวจะไมย่าวนาน ความเก่าแก่และสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่ายท าให้วดัแห่งนีม้ีความโดดเด่นและ
ไมอ่าจเลยีนแบบได้ ในเมืองทนัสมยัเช่นนี ้จากนัน้แวะชม ศูนย์ผีเซ๊ียะ เคร่ืองรางของขลงั โชคลาภตามความเช่ือของชาวจีน  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเยี่ยมชม ศูนย์ผ้าไหม ผลติภณัฑ์ที่ท าจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า ผ้าพนัคอ ฯลฯ ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมาผลิตเป็น

สนิค้าทัง้ใช้เคร่ืองจกัร ชมการดงึใยไหมรังแฝดเพื่อมาท าไส้นวมผ้าหม่ไหม เหมาะกบัการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใช้เอง  
 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง 

18.30 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FM853 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) หรือ เที่ยวบิน MU547/21.35-01.05+1  
21.55 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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นานกิง วังพระพุทธเจ้าฝอติ่งกง เซ่ียงไฮ้  5 วัน 3 คืน โดย สายการบินไชน่าอิสเทร์ินแอร์ไลน์/เซ่ียงไฮ้แอร์ไลน์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี  20-24 ต.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- 6,900.- 

วนัท่ี 10-14  พ.ย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 17-21 พ.ย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 24-28 พ.ย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 08-12 ธ.ค. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 20-24 ธ.ค. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี  27-31 ธ.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 8,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจนี) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ เพื่อ

เช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
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    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจ ากับสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พกั

โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากค่าตัว๋เป็นการ
เหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเที่ยวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้ มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้ มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 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.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 

2.    คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว พาสปอร์ตไทย ทา่นละ 1,800 บาท 
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3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีที่น า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 
สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม , ค่าอาหารที่สัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด

ฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน/ทา่น/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบ

ทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหาย
หรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ
คา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองที่นัง่บนเคร่ือง 
และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
ราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่
จะจดับริการทวัร์อื่นทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  
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ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถอืพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซา่เดี่ยวคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,925บาท  
1. หนงัสอืเดินทางที่มีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ที่ถือหนงัสอืเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไมไ่ด้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานที่ศึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ท างาน ญาติที่ติดต่อได้

ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ที่ท างาน และของญาติ โปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได้
วา่ให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซา่ เลม่ที่มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัททวัร์ 
อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทตูจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม
หรือเปลีย่นระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่าน
จะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่ าใน
รายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากทา่นท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
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 - หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เลม่เหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เนื่องจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,550 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1,850 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบัร้านที่

แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  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] 
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**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) 
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1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


