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CHINA
เซี�ยงไฮ ้ สบาย สบาย
โดยสายการบนิการบนิไทย 
5 วนั 3 คนื 
ไฮไลทท์วัร ์

• ลอ่งเรอืชมทวิทศัน ์บนทะเลสาบซหี ูซหีสูวยทุกฤดกูาล
• สกัการะ พระใหญห่ลงิซาน ตา้ฝอ 
• ชมหาดไวท่าน ชอ้ปปิ9 ง ถนนนานกงิ
• ชมววิบนตกึ SWFC ช ั9น 100
• รา้น Starbucks Reserve Roastery
• เมนพูเิศษ ไกแ่ดง, ไกข่อทาน 

-  

CHINA 
สบาย หรรษา SWFC 

การบนิไทย ( TG) 

ลอ่งเรอืชมทวิทศัน ์บนทะเลสาบซหี ูซหีสูวยทุกฤดกูาล 
สกัการะ พระใหญห่ลงิซาน ตา้ฝอ  
ชมหาดไวท่าน ชอ้ปปิ9 ง ถนนนานกงิ  

100 (Shanghai World Financial Center
Starbucks Reserve Roastery สาขาเซี�ยงไฮ ้ ใหญท่ี�สดุในโลก

ไกข่อทาน ,หมพูนัปี, ซโีครงหมอููซ๋ ี

 

Shanghai World Financial Center) 
สาขาเซี�ยงไฮ ้ ใหญท่ี�สดุในโลก 
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รายละเอยีดการเดนิทาง
วนั โปรแกรมการเดนิทาง

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 (TG662/01.10 – 06.25) 

2 
เซี#ยงไฮ ้– อซู ี– พระใหญห่ลงิซาน
ผา้ไหม-หังโจว -ถนนโบราณเหอ่ฝ่

3 
หังโจว – ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู–หมูบ่า้นใบชาหลง
จิ#ง- เซี#ยงไฮ ้–ชอ้ปปิ9งถนนนานกงิ
Reserve Roastery  

4 
รา้นยาสมนุไพรจนี – ตลาดรอ้ยปี เฉนิหวังเมี#ยว 
รา้นหยก – ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์– 
ววิบนตกึ SWFC ชั 9น 100  

5 เซี#ยงไฮ ้– กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ
(TG663/08.15 – 12.15) 

หมายเหต ุ:  
กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถทา่นละ 

กรณีกรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 

  

เครื�อง  
ที�น ั�งแบบ 3-3 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ
22.00 น. คณะพรอ้มกนัที# สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิ

ตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น

วนัที�สองของการเดนิทาง 

เซี�ยงไฮ ้– อูซ๋ ี– พระใหญห่ลงิซาน
เหอฟางเจี�ย 
01.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเซี#ยงไฮ ้โดยเที#ยวบนิที# 
06.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิูต่งเมอืงเอกเทศเซี�ยงไฮ้

หมู่บา้นชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศซ์่งไดเ้ปลี#ยนแปลงเป็นเซี#ยงไฮซ้ึ#งขณะนั9นเป็นเพยีงชมุชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิ#น 
ค.ศ. 1848 ตัวเมอืงเซี#ยงไฮถู้กเปิดเป็นเมอืงท่าและเขตเชา่ของนานาชาต ิตั 9งอยู่รมิแม่นํ9าหวง
เกยีง 17 กโิลเมตร แบง่ออกเป็น 
คนเขา้เมอืง 
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง เย็น 

x x x 

พระใหญห่ลงิซาน(รวมรถราง) – 
ฝ่างเจี#ย ✈ � � 
หมูบ่า้นใบชาหลง

ชอ้ปปิ9งถนนนานกงิ – Starbuck � � � 

ตลาดรอ้ยปี เฉนิหวังเมี#ยว – 
 หาดไวท่าน – ชม � � � 

สนามบนิสวุรรณภมู)ิ ✈ x x 

:  ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี 1,500 บาท 
ปไกดท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถทา่นละ 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

กรณีกรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิ�ม 50 หยวน รวมเป็น 
 

บรกิารอาหารรอ้น 
บนเครื�อง 

ท ั9งขาไป-ขากลบั 

นํ 9าหนกัสมัภาระ
ขาไป

 

 

 

สนามบนิสวุรรณภมู ิ
สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิประต ู5 เคานเ์ตอร ์H สายการบนิไทย 

ตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น

 

พระใหญห่ลงิซาน(รวมรถราง) – รา้นผา้ไหม – หงัโจว 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงเซี#ยงไฮ ้โดยเที#ยวบนิที# TG662 
สนามบนินานาชาตผิูต่งเมอืงเอกเทศเซี�ยงไฮ ้ซึ#งถอืเป็นชมุชนเกา่ตั 9งแตยุ่คสามก๊ก 

หมู่บา้นชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศซ์่งไดเ้ปลี#ยนแปลงเป็นเซี#ยงไฮซ้ึ#งขณะนั9นเป็นเพยีงชมุชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิ#น 
ตัวเมอืงเซี#ยงไฮถู้กเปิดเป็นเมอืงท่าและเขตเชา่ของนานาชาต ิตั 9งอยู่รมิแม่นํ9าหวง

กโิลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คอื เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซ(ีเกา่) กั 9นโดยแม่นํ9าหวงผู่ นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจ

โรงแรมที�พกั 

- 

LIANG AN INTERNATIONAL 
HOTEL  หรอืเทยีบเทา 4* 

PUJIANG BERKESEY 
RESIDENCE HOTEL  

 หรอืเทยีบเทา่ 4* 

QILIN HOTEL 
 หรอืเทยีบเทา่ 4* 

- 

บาท ** 
ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

หยวน รวมเป็น 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

นํ 9าหนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 

 

นไทย โดยมเีจา้หนา้ที# คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

หงัโจว – ถนนโบราณ

ซึ#งถอืเป็นชมุชนเกา่ตั 9งแตยุ่คสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็น
หมู่บา้นชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศซ์่งไดเ้ปลี#ยนแปลงเป็นเซี#ยงไฮซ้ึ#งขณะนั9นเป็นเพยีงชมุชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิ#น 

ตัวเมอืงเซี#ยงไฮถู้กเปิดเป็นเมอืงท่าและเขตเชา่ของนานาชาต ิตั 9งอยู่รมิแม่นํ9าหวงผู่ ห่างจากปากแม่นํ9าแยงซี
กั 9นโดยแม่นํ9าหวงผู่ นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจ
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบชุด KFC ระหวา่งเดนิทาง 
  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอู๋ซ ีซึ#งเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเบา และมฉีายาว่า เมอืง

เซี�ยงไฮน้อ้ย เดมิมีชื#อว่า ซซีานเล่ากันว่าเมื#อสองพันปีก่อนมกีารผลติดบีุกใน
เมอืงนี9และต่อมาแร่ดบีุกถูกขุดเจาะจนหมดสิ9น แต่บังเอญิมคีนขุดพบศลิาจารึก
โบราณชิ9นหนึ#งมีใจความว่า “มีอาวุธ แผ่นดินจะไม่สงบ หากปราศจากอาวุธ
แผ่นดนิจะร่มเย็นเป็นสขุ” จงึไดเ้ปลี#ยนชื#อใหม่วา่อูซ๋ ีแปลวา่ไม่มตีะกั#ว นําทา่นสู่
วัดพระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) นมัสการ พระใหญ่หลินซานตา้ฝอ
(พระพุทธเจา้ปางประสูต)ิ ชมการแสดงสรงนํ9าพระ (เกา้มังกร) จากนั9นนั#งรถ
กอล์ฟ สู่พระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางหา้มญาต ิ
ลกัษณะพระพักตรส์งา่งาม  เชญิทา่นไหวพ้ระขอพรตามอธัยาศยั 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ...ซี�โครงหมอููซ่ ี 
 นําท่านเขา้ชม รา้นผา้ไหม เลอืกชมผลติภัณฑท์ี#ทําจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื9อผา้ ผา้พันคอ ฯลฯ ชมวธิกีารนําเสน้ไหม

ออกมาผลติเป็นสนิคา้ทั 9งใชเ้ครื#องจักร ชมการดงึใยไหมรังแฝด เพื#อมาทําไส ้
นวมผา้ห่มไหม เหมาะกับการซื9อเป็นทั 9งของฝาก จากนั9นนําท่านเดนิทางสู ่
เมอืงหงัโจว ซึ#งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจยีง ซึ#งมคีวามมั#งคั#งมาก
ที#สดุแหง่หนึ#งเป็นแหลง่เภสชัอตุสาหกรรมและสถาบันศลิปะที#มชี ื#อเสยีงแห่ง
หนึ#งของประเทศจนี ซึ#งในอดตีมคํีาเปรียบเปรยถงึความสวยงามของเมือง
หังโจวและซโูจววา่ “บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ีซ(ูโจว) หัง(โจว)” เพลดิเพลนิ
กับทวิทัศน์อันงดงามสองฟากถนน  ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ9ง ถนนโบราณเหอ
ฝั�งเจยี เป็นถนนสายหนึ#งที#สะทอ้นใหเ้ห็นประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมอัน
เกา่แกข่องหังโจวไดอ้ย่างด ีถนนสายนี9มคีวามยาว 460 เมตร กวา้ง120เมตร 
ในปัจจุบันยังคงไวซ้ึ#งสภาพดั 9งเดมิของสิ#งปลูกสรา้งโบราณส่วนหนึ#งแลว้ 
บา้นเรือนทั 9งสองขา้งทางที#สรา้งขึ9นใหม่ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมุงหลังคาสี
คราม อสิระชอ้ปปิ9งตามอธัยาศยักบัสนิคา้พื9นเมอืง ของที#ระลกึและของเลน่มากมาย 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที� LIANG AN INTERNATIONAL HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัที�สามของการเดนิทาง 
หงัโจว – ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู–หมูบ่า้นใบชาหลงจิ�ง – เซี�ยงไฮ ้– ชอ้ปปิ9 งถนนนานกงิ – 
Starbuck Reserve Roastery 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 นําทกุทา่น ลอ่งทะเลสาบซหี ู(เรอืเหมา)เนื#องมาจากตั 9งอยูท่างทศิตะวนัตกของเมอืงหังโจว ทะเลสาบมลีักษณะใกลเ้คยีง

กบัวงร ีมเีนื9อที# 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กโิลเมตร นํ9าลกึเฉลี#ย 1.5 เมตร สามดา้นถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขา
และอกีหนึ#งดา้นเป็นเมอืงรอบซหีู ประกอบไปดว้ยสถานที#สําคัญมากกว่า 30 แห่งและสถานที#ชมทวิทัศน์มากกวา่ 40 แห่ง 
โดยจดุสาํคญัก็ไดแ้ก ่หนึ#งภเูขา สองทางสามเกาะ หา้ทะเลสาบ และสบิทวิทัศน์ นําทา่นลอ่งเรอืผ่านชม สะพานขาดซึ#งเป็น
ที#มาของตํานานเรื#อง“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์นํ9าลกึตลอดจนชมธรรมชาตอิันงดงามสดชื#น
รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี9ที#ไดรั้บสมญานามจากนักท่องเที#ยวว่า “พฤกษชาตใินนครินทร์” **หมายเหตุ : หากกรุ๊ปออก
เดนิทาง จํานวนลูกคา้ไมถ่งึ 15 ทา่น ลอ่งทะเลสาบซหีู ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิrไมใ่ชเ้รอืเหมา** จากนั9นนําทา่นสู ่
หมูบ่า้นเหมยเจยีอู (ไรช่าหลงจิ�ง) แหลง่ผลติใบชาเขยีวที#ข ึ9นชื#อของจนี ใหท้า่นไดช้มิชาขึ9นชื#อ โดยกลา่วกันวา่ “ดื�มชา
หลงจิ�ง เพยีง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวนั”  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษ ไกเ่ศรษฐ+ีหมูตงโพ 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่มหานครเซี�ยงไฮ ้เป็นเมอืงศนูยก์ลางความเจรญิในดา้นตา่งๆ ของภูมภิาคทั 9งทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้ 
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การเงนิ การลงทุน รวมถงึ ดา้นแฟชั#น และการท่องเที#ยว เซี#ยงไฮจ้งึนับเป็นความ
ภาคภูมใิจของชาวจีน โดยถอืไดว้่าเซี#ยงไฮเ้ป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในดา้น
ความกา้วหนา้และความทนัสมัย  
เหมอืนย่านสลีมของเมอืงไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสงิคโปร์ ถนนนี9มคีวามยาว
ประมาณ 5 กโิลเมตร มหีา้งสรรพสนิคา้มากมายอยู่บนถนนแห่งนี9เป็นย่านที#ค ึ
และทันสมัยที#สุดในเซี#ยงไฮ 
Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซี#ยงไฮ ้ใหญ่กวา่สาขาปกต ิ
Reserve Roastery ที#เพิ#งเปิดใหบ้รกิารในเ
ไลทน์อกจากความยิ#งใหญ่อลังการแลว้ ยังมบีารจ์บิกาแฟที#ยาวที#สดุในโลก ถงึ 
ฟุต  ขึ9นแท่นเป็นสาขาที#มีบาร์จบิกาแฟยาวที#สุดในโลกของ 
สามารถมาชมการคั#วกาแฟสดๆ สมัผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื#องดื#มตา่งๆ กวา่ 
มเีฉพาะสาขานี9แหง่เดยีวเทา่นั9น

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร
ที�พกั PUJIANG BERKESY RESIDENCE  

วนัที�ส ี�ของการเดนิทาง 
รา้นยาสมนุไพรจนี – ตลาดเฉนิหวงัเม ี�ยว 
SWFC ช ั9น 100  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
 นําท่านสู่ รา้นยาสมุนไพรจนี

ตั 9งแต่อดตีถงึปัจจุบัน การสง่เสรมิการใชส้มุนไพรจนีที#มมีานานนับพันปี
พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชี#ยวชาญ
เฉิงหวงเมี�ยว หรือที#เรียกกันว่า
กลางเมอืงเกา่ ซึ#งไดก้ลายเป็นศนูยร์วมสนิคา้
ถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี#ยงไฮซ้ึ#งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและ
ปัจจุบันไดอ้ย่างลงตัว ซึ#งเป็นย่านสนิคา้ราคาถูกที#มีชื#ออกีย่านหนึ#งของ
นครเซี#ยงไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ9งตามอัธยาศัย
คา่ หยก เป็นเครื#องประดบัที#นยิมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื#อวา่ใส่
จะชว่ยป้องกนัอนัตรายได ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื9อ
ผเีซยีะสตัวม์งคลที#มคีณุภาพและมชีื#อเสยีงของประเทศจนี

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําท่านนั#ง รถไฟอุโมงเลเซอร์

แม่นํ9 าหวงผู่ ซึ#งเป็นอุโมงค์สรา้งลกึลงไปจากพื9น
แม่นํ9 า 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับ
ตกแต่งดว้ยไฟเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ
บรเิวณ หาดไวท่าน ตั 9งอยู่บนฝั#งตะวันตกของแม่นํ9า
หวงผู่มคีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ
เ ข ต สถ า ปัต ยก ร ร ม ที# ไ ด ช้ ื#อ ว่ า  
นานาชาต”ิ ถอืเป็นสญัลักษณ์ที#โดดเด่นของนคร
เซี#ยงไฮ ้อกีทั 9งถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการ
ธนาคารที#สําคัญ แห่งหนึ#งของเซี#ยงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะ
สถาปัตยกรรมที#หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ บารอค 
ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวนัออก
กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ่ของ
ตกึ SWFC ช ั9นที� 100 (Shanghai World Financial Center
ที#สดุในประเทศจนีดว้ยความสงูถงึ 
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก และสามารถมองเห็นตกึจนิเม่า หอไขมุ่กทวี ีและอาคารตา่งๆ พรอ้มชมทวิทัศน์ รอบๆ นคร
เซี#ยงไฮ ้    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเงนิ การลงทุน รวมถงึ ดา้นแฟชั#น และการท่องเที#ยว เซี#ยงไฮจ้งึนับเป็นความ
ภาคภูมใิจของชาวจีน โดยถอืไดว้่าเซี#ยงไฮเ้ป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในดา้น
ความกา้วหนา้และความทนัสมัย   นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนนานกงิ ถนนแห่งนี9เปรยีบ
เหมอืนย่านสลีมของเมอืงไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสงิคโปร์ ถนนนี9มคีวามยาว

กโิลเมตร มหีา้งสรรพสนิคา้มากมายอยู่บนถนนแห่งนี9เป็นย่านที#คกึคัก
 จากนั9น นําท่านชม ร้านกาแฟ Starbucks 

สาขาใหม่ในเซี#ยงไฮ ้ใหญ่กวา่สาขาปกต ิ300 เทา่ สาขา 
ที#เพิ#งเปิดใหบ้รกิารในเซี#ยงไฮ ้เมื#อวันที# 6 ธ.ค.ที#ผ่านมามไีฮท์

นอกจากความยิ#งใหญ่อลังการแลว้ ยังมบีารจ์บิกาแฟที#ยาวที#สดุในโลก ถงึ 88 
ขึ9นแท่นเป็นสาขาที#มีบาร์จบิกาแฟยาวที#สุดในโลกของ Starbucks ลูกคา้

สามารถมาชมการคั#วกาแฟสดๆ สมัผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื#องดื#มตา่งๆ กวา่ 
 

บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
PUJIANG BERKESY RESIDENCE  หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

ตลาดเฉนิหวงัเม ี�ยว – รา้นหยก – ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์–

บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
รา้นยาสมุนไพรจนี ฟังเรื#องราวเกี#ยวกับการแพทย์โบราณ

การสง่เสรมิการใชส้มุนไพรจนีที#มมีานานนับพันปี 
พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชี#ยวชาญ  จากนั9นทา่นสู ่ตลาด

หรือที#เรียกกันว่า วัดเทพเจา้ประจําเมือง เคยตั 9งอยู่ใจ
กลายเป็นศนูยร์วมสนิคา้ และอาหารพื9นเมอืงที#แสดง

ถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี#ยงไฮซ้ึ#งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและ
ซึ#งเป็นย่านสนิคา้ราคาถูกที#มีชื#ออกีย่านหนึ#งของ

ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ9งตามอัธยาศัย จากนั9นแวะชม อัญมณีลํ9า
เป็นเครื#องประดบัที#นยิมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื#อวา่ใส ่แลว้

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื9อ กําไรหยก แหวนหยก หรอื
ผเีซยีะสตัวม์งคลที#มคีณุภาพและมชีื#อเสยีงของประเทศจนี  

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
รถไฟอุโมงเลเซอร์ ลอดอุโมงค์ใต ้

งผู่ ซึ#งเป็นอุโมงค์สรา้งลกึลงไปจากพื9น
เมตร ภายในประดับ

ตกแต่งดว้ยไฟเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ   นําท่านสู่
ตั 9งอยู่บนฝั#งตะวันตกของแม่นํ9า

หวงผู่มคีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็น
ด ช้ื#อ ว่ า  “พิพิธ ภ ัณ ฑ์

ถอืเป็นสญัลักษณ์ที#โดดเด่นของนคร
เซี#ยงไฮ ้อกีทั 9งถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการ
ธนาคารที#สําคัญ แห่งหนึ#งของเซี#ยงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะ
สถาปัตยกรรมที#หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ บารอค รวมทั 9งการ
ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวันตก เป็นที#ตั 9งของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ 
กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ่ของบรษัิทต่างๆ จากนั9นนําท่านขึ9นชมววิบน 

Shanghai World Financial Center-SWFC) เป็นตกึสงู
งถงึ 492 เมตร ม ี101 ชั 9น บนพื9นที# 381,600 ตารางเมตร ใหท้า่นชมทัศนียภาพอันงดงาม 

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก และสามารถมองเห็นตกึจนิเม่า หอไขมุ่กทวี ีและอาคารตา่งๆ พรอ้มชมทวิทัศน์ รอบๆ นคร

สามารถมาชมการคั#วกาแฟสดๆ สมัผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื#องดื#มตา่งๆ กวา่ 100 เมนู รวมทั 9งเครื#องดื#มที#

– หาดไวท่าน - ชมววิบนตกึ 

ธนาคารที#สําคัญ แห่งหนึ#งของเซี#ยงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะ
รวมทั 9งการ

ตะวันตก เป็นที#ตั 9งของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ 
นําท่านขึ9นชมววิบน 

เป็นตกึสงู
ตารางเมตร ใหท้า่นชมทัศนียภาพอันงดงาม 

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก และสามารถมองเห็นตกึจนิเม่า หอไขมุ่กทวี ีและอาคารตา่งๆ พรอ้มชมทวิทัศน์ รอบๆ นคร



 

GT-PVG CA01   
GT-PVG TG03  

 
 รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร….เมนูพเิศษ....เสยีวหลงเปา 
พกัที� QILIN HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

วนัที�หา้ของการเดนิทาง 
เซี�ยงไฮ ้– กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง 
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
08.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ  โดยเที#ยวบนิที#  TG663 
12.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ…… 
 

** หากทา่นที#ตอ้งออกตัwวภายใน (เครื#องบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที#เจา้หนา้ที#ทกุครั 9ง  

 

   

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเด ี�ยวเพิ�ม 

วนัที� 01 – 05 ม.ีค. 61 16,911.- 16,991.- 16,991.- 3,599 
วนัที� 08 – 12 ม.ีค. 61 15,911.- 15,911.- 15,911.- 3,599 
วนัที� 15 – 19 ม.ีค. 61 16,911.- 16,991.- 16,991.- 3,599 
วนัที� 16 – 20 ม.ีค. 61 16,911.- 16,991.- 16,991.- 3,599 
วนัที� 22 – 26 ม.ีค. 61 17,911.- 17,911.- 17,911.- 3,599 
วนัที� 30 ม.ีค. – 03 เม.ย. 61 17,911.- 17,911.- 17,911.- 3,599 
วนัที� 31 ม.ีค. – 04 เม.ย. 61 16,911.- 16,911.- 16,911.- 3,599 
วนัที� 04 – 08 เม.ย. 61 18,911.- 18,911.- 18,911.- 3,599 
วนัที� 19 – 23 เม.ย. 61 18,911.- 18,911.- 18,911.- 3,599 
วนัที� 15 – 19 ม.ิย. 61 17,911.- 17,911.- 17,911.- 3,599 

“จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ั�ว กรณุาตดิตอ่ฝ่ายขาย” 

“ราคานี9สาํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ั9น” 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถ ิ�น*** 

ทา่นละ 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

กรณีที�มจีํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บทปิเพิ�ม จา่ยทา่นละ 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นที#ระบใุนโปรแกรมคอืรา้นนวดฝ่าเทา้+บัวหมิะ,รา้นชา, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมและรา้นหยกซึ#ง

จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพราะมผีลกับราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันักทอ่งเที#ยวทกุทา่นทราบวา่ทกุ

รา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึ#งจะใชเ้วลารา้นละ 60 – 90 นาท ีซื9อหรอืไมซ่ื9อขึ9นอยูก่ับความพอใจของ

โปรแกรมการเดนิทางเปลี#ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี#ยนแปลงรายการทอ่งเที#ยว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเที#ยวบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 

จํานวน 15 ทา่นขึ9นไปจงึออกเดนิทางในกรณีที#มจํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 



 

GT-PVG CA01   
GT-PVG TG03  

ลกูคา้เป็นหลักไมม่กีารบังคับใดๆ ทั9งส ิ9น (หากทา่นใดอยูใ่นรา้นไมถ่งึตามเวลาที#รา้นกําหนด...และไมเ่ขา้รว่ม

กจิกรรมที#ทางรา้นจัดไวใ้หข้อสงวนสทิธิzเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ#มทา่นละ 300 หยวนตอ่ทา่นตอ่รา้น 

 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครั9งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ9นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิzในการเปลี#ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีที#ลกูคา้ตอ้งออกตัwวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที#ของบรษัิทฯเพื#อเช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครั9ง มฉิะนั9นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 9งสิ9น 

3.  การชาํระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทา่นละ 10,000 บาท 

 3.2 กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นที#เหลอื 15 – 20 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจํา 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทั 9งหมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั กอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิzเก็บคา้ใชจ้า่ยทั 9งหมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที#เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลที#ตอ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจําที#พักโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที#ยวบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทวัรท์ั 9งหมดเนื#องจากคา่ตัwวเป็นการเหมาจ่ายในเที#ยวบนินั9นๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึ9นไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนี9รวม 

1. คา่ตัwวเครื#องบนิไป-กลบั ชั 9นประหยัด 

2. คา่โรงแรมที#พักตามรายการที#ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ#งหอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานที#ตา่งๆ ตามรายการที#ระบ ุ

4. คา่อาหารและเครื#องดื#มตามรายการที#ระบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที#ยวตามรายการที#ระบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื#อนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื9อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

 - เบี9ยประกนัเร ิ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบี9ยประกนัเร ิ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
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 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ9ามัน  

9. นํ9าหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 30 กโิลกรัม เทา่นั9น  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครื#องบนิตามเงื#อนไขของแตล่ะสายการบนิที#มกีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึ9นเครื#องไดท้า่นละ 1 ชิ9น

นํ9าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากนํ9าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ที#สายการบนิกําหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยสว่นที#

เกนิตามที#สายการบนิกําหนด 

 

อตัราบรกิารนี9ไมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที#นํ9าหนักเกนิกวา่ที#สายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากนํ9าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

เพิ#มเตมิ 

3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื#องดื#ม, คา่อาหารที#สั#งเพิ#มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารที#ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ทําใบอนุญาตที#กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถทา่นละ 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

      กรณีกรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิ�ม 50 หยวน รวมเป็น 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.  คา่ธรรมเนยีมการยื�นขอวซี่าเขา้ประเทศจนี 1,500 บาท 

        - วซีา่แบบหมูค่ณะ สําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทางไป – กลับ

พรอ้มกรุ๊ปเทา่นั9น (ใชส้าํเนาหนา้พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มลู

ชดัเจน และตอ้งสง่เอกสารลว่งหนา้ 15 วนักอ่นเดนิทาง)  

         หมายเหต.ุ..หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิหรอืระงับการทําวซีา่กรุ๊ป 

ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆทั 9งสิ9น ทําใหไ้มส่ามารถยื#นวซีา่กรุ๊ปไดท้างบรบิทัขอ

สงวนสทิธิz เรยีกเก็บเอกสารเพิ#มเตมิเพื#อทําการยื#นคําขอวซีา่เดี#ยวผา่นศนูย์

รับยื#น    

          โปรดทราบ ....ผูท้ ี�มคีวามประสงค ์ยื�นคําขอวซีา่จนี แบบหมูค่ณะ 

(กรุป๊) ที�เคยเดนิทางไปในประเทศ... ดงัตอ่ไปนี9ต ั9งแต ่ปี 2014 เป็น

ตน้มา ไมส่ามารถยื�นวซีา่แบบหมูค่ณะ (กรุป๊) ได ้ตอ้งยื�นวซีา่จนี

แบบเดี�ยวเทา่น ั9น และใชเ้วลามากกวา่กําหนดการเดมิ 4 วนัทําการ 

         1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.

เตริก์เมนสิถาน 7.คาซคัสถาน 8.อรัิก 9.อหิร่าน 10.อยีปิต ์11.

ซาอดุอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.ศรลีงักา 16.ลเิบยี 

17.ซดูาน 18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 20.ตรุก ี21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเลยี   

กรณีที#เจา้หนา้ที#ดําเนนิการออกเอกสารวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้มกีารยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถนําไปใช ้

กบัการเดนิทางครั9งอื#นๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี 
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9. คา่ภาษมีูลคา่เพิ�ม 7% 

 

 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิzที#จะเปลี#ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี9 เมื#อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที#เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอื#นๆที#อยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิ#มเตมิที#เกดิขึ9นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเที#ยวจะสิ9นสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิzและจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที#ทา่น

ไดช้ําระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั 9งสิ9น 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื#องมาจากมสี ิ#งผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื#นๆ 

5. รายการนี9เป็นเพยีงขอ้เสนอที#ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั9งหนึ#ง หลงัจากไดส้ํารองที#นั#งบนเครื#อง และโรงแรมที#

พักในตา่งประเทศเป็นที#เรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี9อาจเปลี#ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี9คดิตามราคาตัwวเครื#องบนิในปัจจบุนั หากราคาตัwวเครื#องบนิปรับสงูขึ9น บรษัิทฯ สงวนสทิธิzที#จะปรับราคาตัwวเครื#องบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที#เกี#ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี#ยนแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที#ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที#จะจัดบรกิารทัวรอ์ื#นทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนั9นๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิzในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั 9งสิ9นแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั9น 

9. หากไม่สามารถไปเที#ยวในสถานที#ที#ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื#องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั 9งสิ9น แตท่ั 9งนี9ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที#ยวสถานที#อื#นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิzการ

จัดหานี9โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมื#อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ#ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิz ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 9งสิ9น และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที#เกดิขึ9นจาก

ทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11. ในกรณีที#ลกูคา้ตอ้งออกตัwวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที#ของบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครั 9ง มเิชน่นั9นทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทั 9งสิ9น 

 

เอกสารในการยื�นวซีา่จนีสําหรบัผูท้ ี�ถอืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางที#มอีายุการใชง้านไมตํ่#ากวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่าํรุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่าง

นอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิ9ว พื9นหลงัสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิ9ม

เห็นฟัน หา้มใสแ่วน่ตาดํา หา้มใสเ่สื9อขาว หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา หรอืชดุ
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ขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติ�กเกอร ์หรอืรูปปริ9นจากคอมพวิเตอร ์

4. สาํหรับผูท้ี#ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งทําเรื#องแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นั9นกอ่นการสง่เอกสารยื#นวี

ซา่ 

5. สาํเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารที#ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพื#อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุตํ#ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, สาํเนาสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

 ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี� http://www.consular.go.th/) 

 -  กรณีที#เด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกี#ยวกบัสถานที#ศกึษาสถานที#ทํางานตําแหน่งงานที#อยูปั่จจุบนัที#อยู่ที#ทํางานญาตทิี#ตดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นที#ทํางานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีารระงับ

การออกวซีา่เลม่ที#มปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยื#นวซีา่ ดงันั9นกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วนัทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยื#นวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิ#มเตมิหรอืเปลี#ยนระเบยีบ

การยื#นเอกสาร เป็นเอกสทิธิzของสถานทตู และบางครั9งบรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ี#ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบใน

การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื#องจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร 

APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่าง

นอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิี#ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางานในประเทศ

 ไทยเทา่นั9น 

 - หากไม่ไดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื#องจากผู ้

 เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที#สถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีที�ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิ#ม 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื#นๆ จา่ยเพิ#ม 100 บาท 

 - เอกสารที#ตอ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ที#มอีายุการใชง้านไมตํ่#ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิ9ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน 

5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นที#แปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี9 
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1. ชื#อเป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยที#ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. นํารูปถา่ยเกา่ ที#ถ่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. นํารูปถา่ยที#มวีวิดา้นหลงั ที#ถา่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื#อยื#นทําวซีา่ 

4. นํารูปถา่ยที#เป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปที#ปริ9นจากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ที�ตอ้งจา่ยเพิ�มใหส้ถานฑตูจนี เมื�อทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยื#นวซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ#มทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ั�งเศสและประเทศยโุรปที�เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยี�ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั�งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนด ์เอสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนื�องจากสภาวะนํ 9ามนัโลกที�มกีารปรบัราคาสงูขึ9น ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนํี 9ามนั

ขึ9นในอนาคต ซึ�งทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิrเก็บคา่ภาษนํี 9ามนัเพิ�มตามความเป็นจรงิ   
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**เนื�องจากสถานทตูจนีมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี9** 

เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ั9งหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชื#อ-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ� โสด � แตง่งาน           � หมา้ย           � หยา่   

�  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน  �  จดทะเบยีน  ชื#อคูส่มรส 

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

ที#อยูต่ามทะเบยีนบา้น(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย.์......................... โทรศัพท.์............................ มอืถอื............................... 

ที#อยูปั่จจบัุน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

..............................................................รหัสไปรษณีย ์...................โทรศัพทบ์า้น........................... 

ชื#อสถานที#ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่…………………………………………………………….. 

ตําแหน่งงาน................................................................................................................................ 

ที#อยูส่ถานที#ทํางาน/สถานศกึษา(ภาษาอังกฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

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

......................................................รหัสไปรษณีย ์........................................โทร.......................... 

(สําคัญมาก กรณุาแจง้เบอรท์ี#ถกูตอ้งที#สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื#องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค
ขอ้มลูโดยตรงกับทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่�ไมเ่คย     � เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมื#อวนัที#..................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที#
..............................เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม�่ ไมเ่คย     � เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 

เมื#อวนัที#........................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที#..............................
เดอืน.............................ปี................................. 
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รายชื#อบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

หมายเหต ุ
**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ#มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิ 
ความไมส่ะดวกภายหลัง  ทั 9งนี9เพื#อประโยชนข์องตัวทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที#นี9  (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


