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ก ำหนดเดนิทำง :วนัที ่21 – 24 ก.ย.60 18,900.- 

ก ำหนดเดนิทำง :วนัที ่19 – 22 /26 – 29 ต.ค.60 20,900.- 

ก ำหนดเดนิทำง :วนัที ่02 – 05 /09 – 12 / 16 – 19 /23 – 26 พ.ย.60 18,900.- 

ก ำหนดเดนิทำง :วนัที ่21 – 24 ธ.ค.60 19,900.- 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่  โรงแรมทีพ่กั 

1 

กรงุเทพฯ – หังโจว – (CA716/03.20-07.30น.) – หนงิ

ปอ – เกาะผูโ่ถวซาน – วัดผูจ่ี ้– วัดไผม่ว่ง – วัดเจา้
แมก่วนอมิไมย่อมไป – หนานไหก่วนอมิ  
 

x   

PUTUOSHAN  

HOTEL หรอืเทยีบเทำ่
4*(พกับนเกำะ) 

2 
เกาะผูโ่ถวซาน – เซีย่งไฮ ้– รา้นนวดฝ่าเทา้ – ถนน

นานกงิ – หาดไวท่าน – อโุมงคเ์ลเซอร ์
   

PUJIANG BERKESY 
RESIDENCE หรอื

เทยีบเทำ่ 4* 

3 
รา้นหยก – วัดพระหยกขาว – ตลาดเฉนิหวงเมีย่ว – 

รา้นผา้ไหม 
   

PUJIANG BERKESY 

RESIDENCE หรอื
เทยีบเทำ่ 4* 

4 

ลอ่งทะเลสาบซหี ู– หมูบ่า้นใบชา – ถนนโบราณเหอ

ฝังเจยี – สวนฮั่วกังกวนหย ู– หังโจว – กรุงเทพฯ 

(CA715/22.40-02.10 น.) 

  x  

      บนิตรงหงัโจว ผูโ่ถวซำน (พกับนเกำะ) 
 เซีย่งไฮ ้4 วนั 3 คนื (CA) 

โดยสำยกำรบนิแอร ์ไชนำ่ 
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             **ยงัไมร่วมคำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทำ่นละ 120 หยวน/ทรปิ** 

**รำคำนีย้งัไมร่วมคำ่วซีำ่กรุป๊ อกีทำ่นละ 1,000 บำท ** 

 

 

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – หงัโจว – หนงิปอ – เกำะผูโ่ถวซำน – วดัผูจ่ ี ้– วดัเจำ้แมก่วนอมิไมย่อมไป -  
                 วดัไผม่ว่ง – หนำนไหก่วนอมิ 

01.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนำมบนินำนำชำตสิุวรรณภูม ิประตู 10 เคำนเ์ตอร ์W สำย

กำรบนิแอร ์ไชนำ่ (CA) โดยมเีจำ้หนำ้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

03.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงหงัโจว โดยเทีย่วบนิที ่CA716  

07.30 น. เดนิทางถงึสนำมบนิ เมอืงหงัโจว คณะผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง  จากนัน้น า

ทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหนงิปอ ซ ึง่เป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากหังโจวเป็นเมือง

เล็กทีอ่ยู่ตดิทะเล เมอืงหนงิปอเป็นเมอืงอุตสาหกรรมและเป็นเมอืงทีม่ทีา่เรือ ธุรกจิ

อุตสาหกรรม และเป็นเมอืงทีอ่ยู่ระหว่างทางไปเกาะผู่โถวซาน 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 

4 ช ัว่โมง 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย  น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืจูเจยีเจยีนเพือ่โดยสารเรอืขา้มฟากสูเ่กำะผูโ่ถวซำน (ใช้

เวลำในกำรน ัง่เรอืประมำณ 15 นำท)ี เป็นเกาะ 1 ในจ านวน 670 เกาะ นอ้ย

ใหญ่ของหมู่เกาะตานซาน มณฑลเจ๋อเจียง ซึง่ถอืเป็นเกาะพุทธครีี 1 ใน 4 แห่ง

ของเมอืงจนี นอกเหนือจาก จิว่หัวซาน มณฑลอันฮุย งอ้ไบ ้มณฑลเสฉวน และอู่

ไถซ่าน มณฑลซานซ ีเป็นเกาะขนาดเล็กมีเนื้อทีป่ระมาณ 11.82 ตารางกโิลเมตร 

มสีถานทีท่อ่งเทีย่วและสถานทีส่กัการบูชาเจา้แม่กวนอมิหลายวัด และวหิารทีส่รา้ง

ข ึน้ตัง้แต่ราชวงศถ์ังและซ่งรวมอยู่ดว้ย น าท่านเดนิทางสู ่วดัผูจ่ ี ้ซึง่วัดแห่งแรกมี

ชือ่เสยีงมากทีส่ดุในเกาะผู่โถวซานสกัการะเจา้แม่กวนอมิปางน่ังสมาธทิีใ่หญ่ทีส่ดุ

กนิเนื้อทีป่ระมาณ 37,019 ตารางเมตร วหิารตา้เยวยีนทงเป็นวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุของ

วัดมีความยาว 47 เมตรลกึ 29 เมตร และสงู 21 เมตร จะแตกต่างจากวัดพุทธ

ทัว่ไป เนื่องจากมอีงคเ์จา้แม่กวนอมิเป็นพระประธานสงู 8.8 เมตร จากนัน้เดนิทางสู ่

วดัเจำ้แมก่วนอมิไมย่อมไป เป็นวัดขนาดเล็กทีต่ัง้อยู่บนโขดหนิรมิทะเล ผ่าน

สวนไผ่ม่วงสูว่ดัไผม่ว่งประมาณ 200 เมตรเป็นทีป่ระดษิฐาน องคเ์จา้แม่กวนอมิที่

แกะสลักจากไม ้ทาทับดว้ยสทีอง เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิองคแ์รกของเกาะผู่โถว

ซาน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 916 ตรงกบัสมัยราชวงศถ์ัง เป็นยุคเจรญิรุ่งเรืองของพุทธ

ศาสนาในประเทศจีน เล่ากันว่าหลวงพ่อฮุ่ยเออ้ซึง่เป็นพระภกิษุจากประเทศญี่ปุ่ น 

ทีเ่ดนิทางมาศกึษาธรรมในจนีเป็นครัง้ทีส่าม ไดอ้ัญเชญิองคเ์จา้แม่กวนอมิจากอู่ไถ่

ซาน มณฑลซานซ ีเพื่อน ากลับไปยังประเทศญี่ปุ่ น ขณะทีผ่่านเกาะผู่โถวซานได ้

เกดิพายุฝน ไดอ้าศยับรเิวณสวนไผ่ม่วงนี้ เป็นทีห่ลบฝนอยู่เป็นเวลานานเขา้ใจว่า

องคเ์จา้แม่กวนอมิไม่รับเชญิไปญีปุ่่ นดงันัน้จงึร่วมกบัชาวพืน้เมอืงสรา้งศาลเล็กๆ ไว ้

ในบรเิวณดงักลา่ว พรอ้มตัง้ชือ่ศาลแห่งนี้ว่า “วัดเจา้แม่กวนอมิไม่ยอมไป” บรเิวณนี้

สามารถชมถ ้าเฉาหยนิตง้ ซึง่เป็นสถานทีป่รากฏตวัของเจา้แม่กวนอมิและหลักศลิา

จารกึ เตอืนว่า “หา้มตามไปและหา้มจุดตะเกยีงนิว้”พรอ้มทัง้สามารถชมพระนอนใน

ทะเล จากนัน้น าท่านสักการะ พระโพธิส์ตัวก์วนอมิ (หนำนไหก่วนอมิ) องค์

ใหญ่และงดงามทีส่ดุในเกาะ สงูถงึ 28 เมตร ซึง่ประดษิฐานอยู่ทีต่ าหนักรมิทะเล 

อันเป็นสถานทีศ่กัด ิส์ทิธิท์ีช่าวผู่ถอ่ซานใหค้วามเคารพนับถอืมากกว่า 2,000 ปี   
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ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่ PUTUOSHAN  HOTEL หรอืเทยีบเทำ่4* พกับนเกำะ 

วนัทีส่อง เกำะผูโ่ถวซำน-เซีย่งไฮ-้รำ้นนวดฝ่ำเทำ้-ถนนนำนกงิ-หำดไวท่ำน-อุโมงคเ์ลเซอร ์

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู่มหำนครเซีย่งไฮเ้ป็นเมืองศูนย์กลางความเจรญิในดา้นต่างๆ 

ของภูมภิาคทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้ การเงนิ การลงทุน รวมถงึ ดา้นแฟชั่น 

และการทอ่งเทีย่ว เซีย่งไฮจ้งึนับเป็นความภาคภมูใิจของชาวจนี โดยถอืไดว้่าเซีย่ง

ไฮเ้ป็นสญัลกัษณ์ของจนียุคใหม่ในดา้นความกา้วหนา้และความทันสมัย โดยผ่ำน 

HANGZHOU BAY BRIDGE “หงัโจววำนฮวำไห่ตำ้เฉยีว” สะพานขา้มทะเลทีย่าว

ทีส่ดุในโลกสรา้งโดยวศิวกรชาวจนีโดยการร่วมทุนของบรษัิทเอกชนจีนมูลค่าการ

ก่อสรา้ง 15,000 ลา้นหยวนจีน (ประมาณ 69,000 ลา้นบาท) มีความยาว 36 กม

อาจเรยีกว่า “สะพานสายรุง้” เพราะทกุๆ 5 กโิลเมตรสขีองสะพานจะเปลีย่นตาม 7 

สขีองรุง้กนิน ้า คอื ม่วง คราม น ้าเงนิ เขยีว เหลอื แสด แดง สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 

2008 โดยสามารถรองรับรถยนตไ์ดถ้งึวันละ 45,000-50,000 คนั 

 

 

 

 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ  

4 ช ัว่โมง 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย  น าท่านสู่ รำ้นนวดฝ่ำเทำ้และยำบวัหมิะ พรอ้มฟังการบรรยายสรรพคุณของ

สมุนไพรจนี เป็นยาแกน้ ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ ยาประจ าบา้นทีม่ีชือ่เสยีงและใหท้่าน

ไดน้วดฝ่าเทา้ผ่อนคลายกบัยาสตูรพเิศษ หมำยเหต ุ : ขอควำมร่วมมอืทุกท่ำน...กรุณำ

แชเ่ทำ้ และนวดฝ่ำเทำ้ทุกท่ำน (หำกท่ำนใดมคีวำมประสงคจ์ะไมแ่ช่เทำ้และนวดฝ่ำเทำ้ ...

กรุณำจ่ำยเพิม่ท่ำนละ 300 หยวน) จากนั้นใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ถนนนำนกงิ ถนน

แห่งนี้เปรยีบเหมอืนย่านสลีมของเมอืงไทย หรอืย่านออรช์ารด์ของสงิคโปร ์มคีวาม

ยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มีหา้งสรรพสนิคา้มากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่

คกึคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ  ้ น าท่านสู่บรเิวณ หำดไว่ทำน ตัง้อยู่บนฝ่ัง

ตะวันตกของแม่น ้าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ 4 กโิลเมตรเป็นเขต

สถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ือ่ว่า “พพิธิภณัฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสญัลักษณ์ทีโ่ดดเด่นของ

นครเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคญั แห่งหนึง่

ของเซี่ยงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมที่

หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสาน

ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรม

ศุลกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาต ิเป็นตน้ น าท่านน่ัง 

รถไฟอโุมงเลเซอร ์ลอดอุโมงคใ์ตแ้ม่น ้าหวงผู่ ซ ึง่เป็นอุโมงคส์รา้งลกึลงไปจาก

พืน้แม่น ้า 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่ PUJIANG BERKESY RESIDENCE HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ 4* เซีย่งไฮ ้
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วนัทีส่ำม วดัพระหยกขำว-รำ้นหยก -ตลำดเฉนิหวงเมีย่ว-รำ้นผำ้ไหม-หงัโจว 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้(แบบกลอ่ง)  

 น าท่านชม วดัพระหยกขำว ” ตัง้อยู่บนถนนอานเหยี่ยนในเขตผู่ถอ กลางเมือง

เซีย่งไฮ ้เป็นวัดศนูยร์วมจติใจของชาวพุทธใน เซีย่งไฮ ้และเป็นวัดทีนั่กท่องเทีย่ว

เขา้นมัสการเป็นจ านวนมากทีส่ดุของเมืองเซีย่งไฮ ้ภายในวัดมีพระพุทธรูปปางน่ัง

ทัง้ 2 องค ์สลกัจากหยกทัง้แท่ง แสงสว่างและแสงสะทอ้นของหยกขาวนัน้ท าให ้

องคพ์ระพุทธรูปมคีวามงดงามสว่างเจดิจา้ยิง่ข ึน้ องคพ์ระพุทธรูปปางน่ังมีความสงู 

190 เซนตเิมตร และ หุม้ดว้ยเพชรพลอย หนิมโนรา และ มรกต แสดงถงึการถอืศลี

อดอาหารและตรัสรูแ้จง้พระพุทธเจา้ สว่นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ มีความยาว 96 

เซนตเิมตร นอนเอยีงดา้นขวาและหนุนพระเศยีรดว้ยพระหัตถข์วาและพระหัตถซ์า้ย

วางบนขาดา้นซา้ย ลกัษณะเชน่นี้เรยีกว่า ปรนิพิพาน ใบหนา้นิง่สงบแสดงถงึ สนัต ิ

สขุ ของพระศากยมุนี เมื่อครัง้ท่านไดจ้ากโลกนี้ไป ภายในวัด ยังมีพระนอนองค์

อื่นๆ ซึง่มีความยาว 4 เซนตเิมตร ซึง่ถูกอัญเชญิมาจากประเทศสงิคโปร ์โดยเจา้

อาวาสองค์ที่สบิ ในปี ค.ศ.1989 มากกว่านี้ยังมีภาพวาดโบราณ และคัมภีร์

พระไตรปิฎก จัดวางไวอ้ีกส่วนของวัด ถงึแมว้่าประวัตขิองพระหยกขาวจะไม่

ยาวนาน ความเก่าแก่และสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่ายท าใหว้ัดแห่งนี้มีความโดด

เดน่และไม่อาจเลยีนแบบได ้ในเมืองทันสมัยเชน่นี้ จากนัน้น าท่านแวะชมอัญมณี

ล ้าคา่ หยก เป็นเครือ่งประดบัทีน่ยิมกนัอย่างแพร่หลายเพราะเชือ่ว่าใส ่แลว้จะชว่ย

ป้องกันอันตรายได ้ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์

มงคลทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศ  

 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย  น าทา่นสู ่ตลำดเฉนิหวงัเมีย่ว หรอืทีเ่รยีกกนัว่า ศำลเจำ้พอ่หลกัเมอืง เคยตัง้อยู่

ใจกลางเมืองเก่า ซึง่ไดก้ลายเป็นศูนยร์วมสนิคา้และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถงึ

เอกลกัษณ์ของชาวเซีย่งไฮซ้ ึง่มกีารผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจุบันไดอ้ย่างลง

ตวั ซึง่เป็นย่านสนิคา้ราคาถกูทีม่ชี ือ่อกีย่านหนึง่ของนครเซีย่งไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ป

ป้ิงตามอัธยาศัย น าท่านเยี่ยมชม รำ้นผำ้ไหม ผลติภัณฑท์ีท่ าจากไหม ไม่ว่าจะ

เป็นเสื้อผา้ ผา้พันคอ ฯลฯ ชมวิธีการน าเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทัง้ใช ้

เครือ่งจักร ชมการดงึใยไหมรังแฝดเพื่อมาท าไสน้วมผา้ห่มไหม เหมาะกับการซือ้

เป็นทั ้งของฝากและใชเ้อง จากนั้น เด ินทางสู่เมืองหงัโจว เป็นเมืองที่มี

ประวัตศิาสตรค์วามเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยในสมัยราชวงศฉ์นิ มชีือ่เรยีกว่า

เมืองเฉียนถัง สมัยราชวงศส์ยุเปลี่ยนเป็นหังโจว ต่อมาในสมัยราชวงศซ์่งไดต้ัง้

หังโจวเป็นเมืองหลวง หังโจวเป็นเมืองงดงามดว้ยธรรมชาต ิทัง้ภูเขา ทะเลสาบ 

ตน้ไม ้และสวนจนไดร้ับสมญานามว่า “สวรรคบ์นดนิ” เนื่องจาก ซโูจว+หังโจว =ซู

หัง แปลว่า “ฟากฟ้ามสีรวงสวรรค ์บนผนืปฐพกี็ม ีซ ูหัง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 

3 ช ัว่โมง 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

พกัที ่ PUJIANG BERKESY RESIDENCE HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ 4* เซีย่งไฮ ้

วนัทีส่ ี ่  ลอ่งทะเลสำบซหี-ูหมูบ่ำ้นใบชำ-ถนนโบรำณเหอฝงัเจยี-สวนฮ ัว่กงักวนหย-ูหงัโจว- กรงุเทพฯ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  

 น าท่าน ลอ่งเรอืทะเลสำบซหีู ชมความงามของธรรมชาต ิ ซึง่ทะเลสาบซหีู ถือ

เป็นทะเลสาบทีม่ีความสวยงามตดิอันดับตน้ๆ ของจีน โดยเมื่อมองจากฝ่ัง จะพบ

ทวิทัศน์กวา้งขวาง ลอ้มรอบดว้ยภูเขาทัง้ 3 ดา้น พื้นน ้าทีใ่สสะอาดราวกับกระจก 

ซึง่สะทอ้นกับภูเขารูปทรงสวยงามพรอ้มบรรดาเหล่าพฤกษานานาพรรณ ท าให ้

ทะเลสาบแห่งนี้ กลายเป็นแรงบันดาลใจของเหลา่นักกวี และนักประพันธท์กุยุคทุก

สมัยหลายทา่น ใหส้ะบัดปลายพู่กนัเขยีนชืน่ชมพรรณนาความงามของทะเลสาบซี

หูอย่างสดุความ สามารถจนเป็นบ่อเกดิของบทกวี และนยิายดังหลายเรื่อง จนเมื่อ

ปี พ.ศ. 2554 ไดม้ีการขึน้ทะเบียนโดยองคก์ารยูเนสโกให ้ทะเลสาบซีหู เมือง
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หังโจว เป็นมรดกโลกทำงวฒันธรรม โดยใหเ้หตุผลว่า เป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึ

ความสวยงามแบบจีน และมีอทิธพิลต่อการออกแบบสวนในโลกอย่างลกึซึง้ ชม

ทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก มีเนื้อที่ 5.66 

ตารางกโิลเมตร ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กโิลเมตร น ้าลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร 

ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบงึน ้าลกึ **หมำยเหตุ : หำกกรุ๊ปออกเดนิทำงมี

จ ำนวนนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น กำรลอ่งทะเลสำบซหีู ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่

ใชเ้รอืเหมำ**  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สมควรแก่เวลาน าท่านชม หมูบ่ำ้นใบชำหลงจ ิง่ ซ ึง่เป็นชาเขยีวทีม่ีชือ่ทีส่ดุของ

ประเทศจนี ใหท้า่นไดช้มิชาเพือ่สขุภาพ 

 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนโบรำณเหอฟงัเจีย่ สนิคา้มากมาย เป็น ใหท้า่นซือ้ไป

เป็นของฝากของทีร่ะลกึเชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่ง  ๆน าทา่นเขา้ชม

สวนฮ ัว่ก ัง่กวนหยู ซ ึง่เป็นสวนสาธารณะทีม่พีืน้ทีก่วา้งขวาง จัดพืน้ทีภ่ายในไว ้

อย่างสวยงาม 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

22.40 น. อ าลาเมอืงหงัโจว เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CA715  

01.35 น. เดนิทางถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ……  

 

**โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจมสีลบัรำยกำร ตำมควำมเหมำะสม ** 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำพเิศษ 

ไมม่รีำคำเด็ก 
พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่07 – 10 ก.ย.60 18,900 5,000 

วนัที ่14 – 17 ก.ย. 60 19,900 5,500 

วนัที ่21 – 24 ก.ย. 60 18,900 5,000 

วนัที ่19 – 22 ต.ค. 60 20,900 5,500 

วนัที ่26 – 29 ต.ค. 60 20,900 5,500 

วนัที ่02 – 05 พ.ย. 60 18,900 4,500 

วนัที ่09 – 12 พ.ย. 60 18,900 4,500 

วนัที ่16 – 19 พ.ย. 60 18,900 4,500 

วนัที ่23 – 26 พ.ย. 60 18,900 4,500 
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วนัที ่21 – 24 ธ.ค. 60 19,900 4,500 

 

ไมเ่อำต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 6,000 บำท 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่*** 
ทำ่นละ 120 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและกำรจรำจร ** 

 

 

ขอ้ควรทรำบ : รำ้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื รำ้นนวดฝ่ำเทำ้+บวัหมิะ,รำ้นชำ, ไขม่กุ, รำ้นผำ้ไหม ซึง่จ ำเป็นตอ้ง

บรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะมผีลกบัรำคำทวัร ์ จงึตอ้งเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทำ่นทรำบวำ่ ทกุรำ้น

จ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุทำ่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลำรำ้นละประมำณ 60-90 นำท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัควำมพอใจ

ของลกูคำ้เป็นหลกั  ไมม่กีำรบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ (หำกทำ่นใดอยูใ่นรำ้นไมถ่งึ ตำมเวลำทีร่ำ้นก ำหนด...และไมเ่ขำ้

รว่มกจิกรรมทีท่ำงรำ้นจดัไวใ้ห ้ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ ทำ่นละ 300 หยวน ตอ่ทำ่น ตอ่รำ้น 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควำ่กรุป๊มกีำร    

 คอนเฟรมิเดนิทำงกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

3.1 กรณุำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 10,000. – บำท 

    3.2 กรณุำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทำง 

4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วันเก็บคา่ใชจ้่ายทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการ

ผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

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 
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4.คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู  

 เพ ิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้** 

- 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] 

7.รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามนั  

8.น ำ้หนกัสมัภำระทำ่นละไมเ่กนิ23กโิลกรมั,คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีก

เก็บหมายเหต:ุ สายการบนิแอรไ์ชน่า  CA ใหก้ระเป๋าสมัภาระทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งไดท้า่นละ1ใบมนี ้าหนักไม่เกนิ23กโิลกรัม

และขนาดของกระเป๋าตอ้งมขีนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแลว้ไม่เกนิ158เซนตเิมตร (กวา้ง+ยาว+สงู) สมัภาระตดิตวัข ึน้

เครือ่งไดท้า่นละ1ชิน้น ้าหนักตอ้งไม่เกนิ7กโิลกรัมถา้น ้าหนักและขนาดของกระเป๋าสมัภาระเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดไว ้

จะตอ้งเสยีสว่นทีเ่กนิเป็นจ านวนเงนิ200 USD หรอื1,300หยวนตอ่ใบ 

9.คำ่ภำษมีลูคำ่เพ ิม่ 7% 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรมัตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย 

เพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่วซีา่เขา้ประเทศจนีพาสปอรต์ไทย (วซีำ่กรุป๊—ใชส้ ำเนำหนำ้พำสอยำ่งเดยีว+เบอรโ์ทร) 

**เป็นวซีา่กรุ๊ป ตอ้งไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถกูยกเลกิทนัท ีไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทาง 

ครัง้อืน่ๆได ้/ กรณีทีล่กูคา้มวีซีา่จนีอยู่แลว้ หรอื ยืน่เอง หักคนื 1,000 บาท / กรณีตอ้งการยืน่เป็นวซีา่เดีย่ว เก็บคา่สว่นตา่ง

เพิม่ทา่นละ 500 บาท ** ดงันัน้ กรณีลกูคา้มวีซีา่แลว้ กรุณาแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

8.คำ่ทปิไกด ์ทอ้งถิน่และคนขบัรถ ทำ่นละ 120 หยวน/ทรปิ   
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เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**วซีำ่เดีย่ว** 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รปูถำ่ยหนำ้ตรง รูปส ี1.5 X 2 น ิว้ พืน้หลงัสขีำว ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ หำ้มยิม้เห็นฟนั หำ้มใสแ่วน่ตำ

ด ำ หำ้มใสเ่สือ้ขำว หำ้มใสชุ่ดนกัเรยีน นกัศกึษำ หรอืชุดขำ้รำชกำร และตอ้งไมใ่ช่สต ิก๊เกอร ์หรอืรูปพร ิ้

นจำกคอมพวิเตอร ์ 

 

    ตวัอยำ่งรปูถำ่ยทีถ่กูตอ้ง 

 

 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอุบตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะ

ถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมดัจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ และทำงบรษิทัจะเรยีกเก็บ

คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 400 หยวน / คน / วนั 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

     ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอืRe-Entryดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่

เอกสารยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิตัรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

      - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยู่ปัจจบุันทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณี

ฉุกเฉนิหมายเลขโทรศพัทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรบัทรำบวำ่หำกสถำนทตูตรวจสอบไดว้ำ่ให้

ขอ้มลูเท็จอำจมกีำรระงบักำรออกวซีำ่เลม่ทีม่ปีญัหำ (สถำนทตูมกีำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อยา่ง

นอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทตูจนีอยูใ่นระหวำ่งจดัระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม ่กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิ

หรอืเปลีย่นระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทตู และบำงคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่รำบลว่งหนำ้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากทา่นท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ทา่น

อาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2อาทติย ์ 

12.กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่3,560บาท 

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่ 100 บาท 

- เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   

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

   อย่างนอ้ย2หนา้เต็ม   

             2. รปูถำ่ยหนำ้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรอื    

               รปูพริน้จำกคอมพวิเตอร ์หำ้มใสเ่สือ้สขีำว หำ้มใสชุ่ดขำ้รำชกำร ชุดนกัศกึษำ  

              หรอืชุดครยุ รบัปรญิญำ ตอ้งไมส่วมหมวก ไมส่วมแวน่ตำด ำ ตอ้งเห็นใบห ู

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน 

 5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัรา้นที่

แปล) 

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซี่ำให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

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

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑูตจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้ 

 ยืน่วซีำ่ดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ 1,050 บำท 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตำ้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซี่ำดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซี่ำเขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซี่ำโดย 

ไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

ประกำศ  

เนือ่งจำกสภำวะน ำ้มนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ำ้มนัข ึน้ใน

อนำคต ซึง่ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษนี ำ้มนัเพ ิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   

 
 
**เนือ่งจำกสถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นำมสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถำนภำพ โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่   

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

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

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ(ภาษาอังกฤษตวัพมิพห์ญ่) 

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

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

(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่

..............................เดอืน............................ปี............................ 

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รำยชือ่บคุคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

RELATION........................................................ 
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2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 

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

 

หมำยเหต ุ

**  กรณุำกรอกขอ้มลูตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิ 

ควำมไมส่ะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบ

อยำ่งเครง่ครดั) 

 

 

 

ทวัร์จีนทุกเดอืน 2560-2561  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://goo.gl/lG2dy6
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

