
 

GT-PVGCA01   
GT-PVG FM02 

 

  

CHINA
เซี�ยงไฮ ้หงัโจว ลอ่งเรอืยามราตร ีอู๋
โดยสายการบนิ เซี�ยงไฮ ้แอรไ์ลน ์
5 วนั 4 คนื 

ไฮไลทท์วัร ์
• ลอ่งเรอืชมทวิทศัน ์บนทะเลสาบซหี ูด ั�งบทกวที ี�วา่ 
• รา้น Starbucks Reserve Roastery
• ชมหาดไวท่าน ชอ้ปปิG ง ถนนนานกงิและ 
• ลอ่งเรอืยามราตร ีคลองขดุโบราณอูซ๋ ี
• เมนพูเิศษ...ไกแ่ดง, ไกข่อทาน 

 
 

CHINA 
ไฮ ้หงัโจว ลอ่งเรอืยามราตร ีอูซ๋ ี

เซี�ยงไฮ ้แอรไ์ลน ์(FM) 

ลอ่งเรอืชมทวิทศัน ์บนทะเลสาบซหี ูด ั�งบทกวที ี�วา่ ซหีเูหมอืนนางไซซ ีซหีสูวยทกุฤดกูาล
Starbucks Reserve Roasteryสาขาเซี�ยงไฮ ้ใหญท่ี�สดุในโลก 

ชมหาดไวท่าน ชอ้ปปิG ง ถนนนานกงิและ ตลาดรอ้ยปี เฉงิหวงัเม ี�ยว 
ลอ่งเรอืยามราตร ีคลองขดุโบราณอูซ๋ ี

ไกข่อทาน ,หมพูนัปี, ซโีครงหมอููซ๋ ี

 

ซหีเูหมอืนนางไซซ ีซหีสูวยทกุฤดกูาล 
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รายละเอยีดการเดนิทาง
วนั โปรแกรมการเดนิทาง

1 กรงุเทพฯ–สนามบนิสวุรรณภมู ิ– เซี�ยงไฮ ้
 (FM856/19.05 – 00.20 +1) 

2 
เซี�ยงไฮ–้หังโจว–ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู
จิ�ง – ถนนโบราณเหอฟังเจี�ย 

3 หังโจว – เมอืงจําลองสามกก๊ – ศนูยไ์ขม่กุ 
พพิธิพันธก์านํ<าดนิทราย – ลอ่งเรอืยามราตรแีมนํ่<าอูซ๋ ี

4 
อูซ๋–ีเซี�ยงไฮ–้ศนูยย์าสมนุไพรจนี–
เวอร–์ หาดไวท่าน–อโุมงคเ์ลเซอร์
Starbucks Reserve Roastery 

5 
วัดหลงหัว– รา้นหยก– ตลาดเฉนิหวังเมี�ยว
ไฮ–้ กรงุเทพฯ(FM841/22.30 – 01

หมายเหต ุ:  ยงัไมร่วมคา่วซีา่จนีแบบกรุป๊ ทา่นละ 
กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถทา่นละ 

กรณีกรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 
 

เครื�อง 
ที�น ั�งแบบ 3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง เย็น 

เซี�ยงไฮ ้ x x ✈ 
ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู– ไรช่าหลง

� � � 
ศนูยไ์ขม่กุ – ชมิ

ลอ่งเรอืยามราตรแีมนํ่<าอูซ๋ ี � � � 

–ขึ<นตกึ จนิเมา่ทาว
อโุมงคเ์ลเซอร–์ ถนนนานกงิ– � � � 

เฉนิหวังเมี�ยว– เซี�ยง
01.55+1) � � ✈ 

ยงัไมร่วมคา่วซีา่จนีแบบกรุป๊ ทา่นละ 1,000บาท / วซีา่เด ี�ยว 
ปไกดท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถทา่นละ 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

กรณีกรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิ�ม 50 หยวน รวมเป็น 

บรกิารอาหารรอ้น 
บนเครื�อง 

ท ัGงขาไป-ขากลบั 

นํ Gาหนกัสมัภาระ
ขาไป

 

 

 

โรงแรมที�พกั 
QILIN HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 4* 

LIANG AN INTERNATIONAL 
HOTELหรอืเทยีบเทา่ 4* 

VEEGLE SINCERA HOTELหรอื
เทยีบเทา 4* 

PUJIANG BERKESEY 
RESIDENCE HOTELหรอื
เทยีบเทา่ 4* 

- 

วซีา่เด ี�ยว 1,500 บาท ** 
ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

หยวน รวมเป็น 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

นํ Gาหนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 23 กก. 
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วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ–สนามบนิสวุรรณภมู–ิ เซี�ยงไฮ ้
16.30 น. คณะพรอ้มกนัที� สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิประต ู9 เคานเ์ตอร ์Uสายการบนิเซี�ยงไฮ ้แอรไ์ลนโ์ดยมเีจา้หนา้ที� 

คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 
19.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเซี�ยงไฮ ้โดยเที�ยวบนิที� FM856 
00.20น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิูต่งเมอืงเอกเทศเซี�ยงไฮ ้ซึ�งถอืเป็นชมุชนเกา่ตั <งแตยุ่คสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็น

หมู่บา้นชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศซ์่งไดเ้ปลี�ยนแปลงเป็นเซี�ยงไฮซ้ึ�งขณะนั<นเป็นเพยีงชมุชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิ�น 
ค.ศ. 1848 ตัวเมอืงเซี�ยงไฮถู้กเปิดเป็นเมอืงท่าและเขตเชา่ของนานาชาต ิตั <งอยู่รมิแม่นํ<าหวงผู่ ห่างจากปากแม่นํ<าแยงซี
เกยีง 17 กโิลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คอื เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซ(ีเกา่) กั <นโดยแม่นํ<าหวงผู่ นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมอืง 

พกัที� QILIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัที�สองของการเดนิทาง 

เซี�ยงไฮ ้– หงัโจว –ผลติภณัฑย์างพารา –ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู– ไรช่าหลงจิ�ง – ถนน
โบราณเหอฟงัเจี�ย 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โณงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหงัโจวเมอืงที�มปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมายาวนาน 

ปรากกฎร่องรอยในสมัยราชวงศ์ฉิน มีชื�อเรียกว่าเมืองเฉียนถัง สมัย
ราชวงศ์สุยเปลี�ยนเป็นหังโจวต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งไดต้ั <งหังโจวเป็น
เมืองหลวง หังโจวเป็นเมืองงดงามดว้ยธรรมชาต ิทั <งภูเขา ทะเลสาบ 
ตน้ไม ้และสวนจนไดรั้บสมญานามว่า “สวรรคบ์นดนิ” เนื�องจาก ซโูจว+
หังโจว =ซูหัง แปลว่า “บนฟ้ามีสรวงสวรรค์ บนผืนแผ่นดินก็มี ซูหัง”
เปรยีบดังความงามของเมอืงหังโจวและซโูจวนั<นสวยงามดังสรวงสวรรค์

เขา้ชมผลติภัณฑแ์ละสนิคา้ที�ผลติมาจาก ยางพารา เป็นในลักษณะสนิคา้ที�แปรรูป เชน่ หมอน ที�นอน และ
สนิคา้เพื�อสขุภาพพรอ้มวทิยากรบรรยายสรรพคณุของผลติภณัฑ ์

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ...ไกเ่ศรษฐ+ีหมูตงโพ 
 นําทกุทา่น ลอ่งทะเลสาบซหี ู(เรอืเหมา)เนื�องมาจากตั <งอยู่ทางทศิตะวันตกของเมอืงหังโจวทะเลสาบมลีักษณะใกลเ้คยีง

กบัวงร ีมเีนื<อที� 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กโิลเมตร นํ<าลกึเฉลี�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 ทับแสงจันทร์นํ<าลกึตลอดจนชมธรรมชาตอิันงดงามสดชื�น
รอบๆ ทะเลสาบแหง่นี<ที�ไดรั้บสมญานามจากนักทอ่งเที�ยววา่ “พฤกษชาตใินนครนิทร”์ **หมายเหตุ : หาก จํานวนลูกคา้
ไมถ่งึ 15 ทา่น ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิrไมใ่ชเ้รอืเหมาในการลอ่งเรอืบนทะเลสาบซหีู **จากนั<นนําทา่นสู ่หมูบ่า้น
เหมยเจยีอู (ไรช่าหลงจิ�ง) แหลง่ผลติใบชาเขยีวที�ข ึ<นชื�อของจนี ใหท้า่นไดช้มิชาขึ<นชื�อ โดยกลา่วกันวา่ “ดื�มชาหลงจิ�ง 
เพียง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวัน”ใหท้่านอสิระชอ้ปปิ< ง ถนนโบราณเหอฝั�งเจยี เป็นถนนสายหนึ�งที�สะทอ้นใหเ้ห็น
ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอันเกา่แกข่องหังโจวไดอ้ย่างด ีถนนสายนี<มคีวามยาว 460 เมตร กวา้ง120เมตร ในปัจจุบันยัง
คงไวซ้ึ�งสภาพดั <งเดมิของสิ�งปลกูสรา้งโบราณสว่นหนึ�งแลว้ บา้นเรอืนทั <งสองขา้งทางที�สรา้งขึ<นใหม่ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมุง
หลงัคาสคีราม อสิระชอ้ปปิ<งตามอธัยาศยักบัสนิคา้พื<นเมอืงของที�ระลกึและของเลน่มากมาย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที� LIANG AN INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 
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วนัที�สามของการเดนิทาง 
หงัโจว – เมอืงจําลองสามกก๊ – ศนูยไ์ขม่กุ – พพิธิพนัธก์านํ Gาดนิทราย – ลอ่งเรอืยามราตรแีมน่ํ Gาอูซ๋ ี
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอู๋ซ ีซึ�งเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเบา และมฉีายาวา่ เมอืงเซี�ยงไฮน้อ้ย เดมิมชีื�อว่า ซซีานเลา่กันว่า

เมื�อสองพันปีกอ่นมกีารผลติดบีกุในเมอืงนี<และตอ่มาแร่ดบีุกถูกขดุเจาะจนหมดสิ<น แตบ่ังเอญิมคีนขุดพบศลิาจารกึโบราณ
ชิ<นหนึ�งมใีจความวา่ “มอีาวธุ แผ่นดนิจะไม่สงบ หากปราศจากอาวุธแผ่นดนิจะร่มเย็นเป็นสขุ” จงึไดเ้ปลี�ยนชื�อใหม่วา่อู๋ซ ี
แปลวา่ไมม่ตีะกั�วนําทา่นเขา้ชม "โรงถา่ยภาพยนตรส์ามกก๊" สถานที�ถ่ายทําหนังของสถานีCCTV ตั <งอยู่รมิทะเลสาบไทวู่่
เนื�องจากเรื�องสามก๊กนี<เป็นเรื�องราวที�ประพันธผ์สมกับเรื�องจรงิในประวัตศิาสตร์ในชว่งปลายราชวงศฮ์ั�น จนกลายมาเป็น
นิยายคลาสสคิของจีนที�ชาวไทยก็รู จั้กดีเรื�องราวของสามก๊กนั<นเต็มไปดว้ยรายละเอียดและฉากหลายสถานที� ทาง
สถานโีทรทศัน ์CCTV จงึไดส้รา้งฉากขึ<นแบบถาวร และเมื�อถา่ยทําเสร็จแลว้จงึเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวอกีแหง่หนึ�งในเมอืงอูซ๋ ี

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษ 
บา่ย แวะชม ร ้านไข่มุก สนิคา้ที�มีคุณภาพและมีชื�อเสยีงของเมืองจีน มีสนิคา้ใหเ้ลือกซื<อเลือกชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

เครื�องประดับ เชน่ สรอ้ยคอสรอ้ยขอ้มอื แหวน กําไล หรือจะเป็นเครื�องสําอาง เชน่ ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นตน้ นําท่าน 
เยี�ยมชมพพิธิภณัฑก์านํGาชาดนิทรายเป็น พิพธิภัณฑท์ี�รวบรวม ศลิปะ เครื�องปั<นดนิเผา ในรูปแบบกานํ<าชาจากทั�วทุก
สารทศิของแผ่นดนิจนีแสดงถงึความมั�งคั�งของวัฒนธรรมการดื�มชาที�ยาวนานในอดตี ตั <งแต่พบรุุษจนถงึปัจจุบัน มากกว่า 
4,000 ปี 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
  นําทา่น ลอ่งเรอืยามราตรเีมอืงอูซ๋ ีเสน่หข์องการลอ่งเรอืเมอืงอูซ๋ยีามคํ�าคนืนั<นคอืความสวยงามแสงสขีองดวงไฟ คอืฟัง

เสยีงนํ<าไหลยามคํ�าคนื ที�มเีงาตกึรามบา้นชอ่งที�สะทอ้นอยูใ่นนํ<า ความสวยงามเปรยีบดั�งความงามดั�งความฝันหรอืภาพวาด
ที�สวยงามคลองขดุโบราณแหง่นี<เป็นที�นยิมสาํหรับคูบ่า่วสาวสําหรับพรเีวดดิ<งและเป็นสถานที�ยอดนยิมของเหลา่นักทําหนัง
ซึ�งผลติผลงานทางโทรทัศนอ์อกมาหลายเรื�อง นักทอ่งเที�ยวจากทั�วทกุสารทศิกําลงัใหค้วามสนใจสถานที� สดุแสนโรแมนติ
กแหง่นี< 

  
ที�พกั VEEGLE SINCERA HOTEL  หรอืเทยีบเทา 4* 

วนัที�ส ี�ของการเดนิทาง 
อูซ๋ ี– เซี�ยงไฮ ้– ศนูยย์าสมนุไพรจนี – ข ึGนตกึจนิเมา่ทาวเวอร ์– หาดไวท่าน – อโุมงคเ์ลเซอร ์–ถนนนาน
กงิ – Starbucks Reserve Roastery 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 นําท่านเดนิทางกลับสู่มหานครเซี�ยงไฮอ้กีครั <ง เมืองศูนย์กลางความเจริญของภูมิภาคทั <งทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้ 

การเงนิ การลงทนุ รวมถงึ ดา้นแฟชั�น และการท่องเที�ยว เซี�ยงไฮจ้งึนับเป็นความภาคภูมใิจของชาวจนี โดยถอืไดว้า่เซี�ยง
ไฮเ้ป็นสัญลักษณ์ของจนียุคใหม่ในดา้นความกา้วหนา้และความทันสมัยจากนั<น ชมศูนยส์มุนไพรและคน้ควา้ ยาแผนจนี
โบราณเป่าซูหลงิ หรอืในชื�อวา่ ยาบวัหมิะยาประจําบา้นที�มชี ื�อเสยีงชมวดีทีัศน์และฟังพรรยายสรรพคณุของยาสมุนไพรจนี
แตล่ะชนดิ 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย 

 
 
 
 
 
นําทา่นขึ<นตกึจนิเมา่ทาวเวอร”์ Jinmao Tower หรอื Jinmao88 มคีวามสงูวัดจากพื<นดนิราว 420 ม. มทีั <งหมด 88 ชั <น 
(หอ้งชมววิอยูช่ั <น 87) หากรวมสว่นยอดแหลมของตกึก็จะเป็น 93 ชั <นลกัษณะเดน่คอืผสมผสานเสน้รอบวงแบบเจดยีข์องจนี
ที�ยักเยื<องเป็นเหลี�ยมมุมจํานวนมากเขา้กับโครงสรา้งตัดขวางทุกชั <นบริษัท Skidmore, Owings & Merrill ของ
สหรัฐอเมรกิาเป็นผูอ้อกแบบโครงสรา้งชื�อของอาคารมคีวามหมายว่า อาคารทองคํา (Jin) อันรุ่งเรอืง (Mao) ตัวอาคารมี
ลักษณะคลา้ยเจดยี์จนี 8 เหลี�ยม ที�เรียงต่อกันเป็นชั <นๆ ในรูปแบบโมเดริ์นนําท่านสูบ่ริเวณ หาดไว่ทาน ตั <งอยู่บนฝั�ง
ตะวันตกของแม่นํ< าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถ้ึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที�ไดช้ ื�อว่า “พพิธิภณัฑ์
นานาชาต”ิถอืเป็นสญัลกัษณ์ที�โดดเดน่ของนครเซี�ยงไฮ ้อกีทั <งถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารที�สําคัญ แห่ง
หนึ�งของเซี�ยงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไวท่ันเป็นแหลง่รวมศลิปะสถาปัตยกรรมที�หลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมัน 
โกธคิ บารอค รวมทั <งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที�ตั <งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรม
ศลุกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ่ของ นําท่านนั�ง รถไฟอุโมงเลเซอร ์ลอดอโุมงคใ์ตแ้ม่นํ<าหวังผู่ ซึ�งเป็นอโุมงคส์รา้ง
ลกึลงไปจากพื<นแม่นํ<า 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับตกแต่งดว้ยไฟเลเซอร์เป็นรูปต่างๆจากนั<นนําทา่นสู ่ถนน
นานจงิ หรอื นานจงิลู ่( Nanjing Lu) เป็นถนนที�เก่าแก่ของเซี�ยงไฮส้รา้งขึ<นตั <งแต่ปี ค.ศ. 1851 ถอืว่าเป็น walking 
street หรอื ถนนคนเดนิ มคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร พื<นถนนปดูว้ยหนิออ่น และมลีวดลายเซรามกิสวยงาม 2 ฝากฝั�งของ
นานจงิลู ่เป็นที�ตั <งของรา้นคา้มากมาย มทีั <งรา้นขายเสื<อผา้แฟชั�น รา้นขายของที�ระลกึ รา้นอาหาร ภัตตาคารหรู รา้นจวิเวลรี�

ช ื�อดัง ทั <งรา้นที�เป็นของคนจีนทอ้งถิ�น และของต่างชาติ รา้น
ฟาสตฟ์ู้ด มตีั <งแต ่รา้น KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut 
รา้นไอสกรีม ท่านยังสามารถเดนิไปยัง Starbucks Reserve 
Roasteryสาขาใหม่ในเซี�ยงไฮ ้ใหญ่กว่าสาขาปกต ิ300 เท่า 
สําหรับสาขา Reserve Roasteryที�เพิ�งเปิดใหบ้รกิารในเซี�ยงไฮ ้
ใหม่หมาดเมื�อวันที� 6 ธ.ค.ที�ผ่านมานี< สาขานี<นอกจากความ
ยิ�งใหญ่อลังการแลว้ ยังมบีาร์จบิกาแฟที�ยาวที�สุดในโลก ถงึ 88 
ฟุต ขึ<นแท่นเป็นสาขาที�มีบาร์จิบกาแฟยาวที�สุดในโลกของ 
Starbucksลกูคา้สามารถมาชมการคั�วกาแฟสดๆ สมัผัสบรรยากาศ
ของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื�องดื�มต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทั <ง
เครื�องดื�มที�มเีฉพาะสาขานี<แหง่เดยีวเทา่นั<น 

 รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร…. 
พกัที� PUJIANG BERKESY RESIDENCE  หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

วนัที�หา้ของการเดนิทาง 
วดัหลงหวัซื�อ– ศนูยห์ยก –รา้นผา้ไหม-ตลาดเฉนิหวงัเมี�ยว– เซี�ยงไฮ ้– กรงุเทพฯ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 นําทา่นเขา้ชมและสกัการะเจา้แมก่วนอมิ วดัหลงหวัซื�อวัดที�เกา่แกท่ี�สดุตั <งอยู่ทางตอนใตข้องมหานครเซี�ยงไฮ ้ประวัตขิอง

วัดและความเป็นมาของวัดตอ้งเลา่ยอ้นกลับไปในสมัยสามก๊ก เมื�อปี 242 ซนุกวนตอ้งการสรา้งวัดแห่งนี<ข ึ<นเพื�ออทุศิใหก้ับ
มารดาผูล้ว่งลับจงึเกดิเป็นวัดขึ<นครั<งแรกโดยในตอนนั<นใชช้ื�อวัดวา่ “วัดเซยีนซื�อ” แตต่อ่มาไดจ้งึไดเ้ปลี�ยนเป็นหลงหัวซื�อ
ภายในวดัมวีหิารเจ็ดหลงัตั <งอยูบ่นพื<นที�กวา้งขวางที�สดุในบรรดาวดัของนครเซี�ยงไฮ ้วหิารแตล่ะหลังมรีูปปั<นพระพุทธรูปและ
เทพผูพ้ทิักษ์ประดษิฐานอยู่ใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวข้อพรอาท ิในวหิารใหญ่มพีระศรศีากยมุณี วหิารพระเมตไตรย หรือ 
วหิารเจา้แม่กวนอมิที�มอีงคเ์จา้แม่กวนอมิพันกรรายลอ้มดว้ยพระพุทธรูปสทีอง 500 องคด์า้นตรงขา้มวัดมเีจดยีห์ลงหัว 
(Longhua Pagoda) เจดยีแ์ปดเหลี�ยมโบราณ 6 ชั <น สงู 44 เมตร เป็นเจดยีท์ี�ถูกสรา้งขึ<นมาใหม่ในปี 922 แทนเจดยีอ์งค์
เดมิแตไ่มอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นในจากนั<นแวะชม อัญมณีลํ<าคา่ หยก เป็นเครื�องประดับที�นยิมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื�อ
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ว่าใส่ แลว้จะชว่ยป้องกันอันตรายได ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซื<อ กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซยีะสัตวม์งคลที�มคีุณภาพและมี
ชื�อเสยีงของประเทศจนี 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่านเขา้ชม โรงงานผา้ไหม ใหท้่านไดเ้ลือกซื<อสนิคา้ที�ทําจากผา้ไหม เป็นของฝากคนทางบา้นนําท่านเดนิทางสู ่

ตลาดเฉงิหวงเมี�ยว หรอืที�เรยีกกนัวา่ วดัเทพเจา้ประจําเมอืง เคยตั <งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ�งไดก้ลายเป็นศูนยร์วม
สนิคา้ และอาหารพื<นเมอืงที�แสดงถงึเอกลกัษณ์ของชาวเซี�ยงไฮม้กีารผสมผสานระหวา่งอดตีและปัจจุบันไดอ้ย่างลงตัว ซึ�ง
เป็นยา่นสนิคา้ราคาถกูที�มชี ื�ออกียา่นหนึ�งของนครเซี�ยงไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ<งตามอธัยาศยั   

 รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
22.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ  โดยเที�ยวบนิที�FM841  
01.55น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ…… 
 

** หากทา่นที�ตอ้งออกตั�วภายใน (เครื�องบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุครั <ง 

 

 

เซี�ยงไฮ ้หงัโจว ลอ่งเรอืยามราตร ีอูซ๋ ี5วนั 4คนื 

โดยสายการบนิ เซี�ยงไฮ ้แอรไ์ลน ์
กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเด ี�ยวเพิ�ม 

วนัที� 04 – 08เม.ย.2561 18,991.- 18,991.- 18,991.- 3,499 

วนัที� 11 – 15เม.ย.2561 22,991.- 22,991.- 22,991.- 4,499 

วนัที� 04 – 08พ.ค.2561 17,991.- 17,991.- 17,991.- 3,499 

วนัที� 11 – 15พ.ค.2561 16,991.- 16,991.- 16,991.- 3,499 

 

“จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ั�ว กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ฝ่ายขาย” 
“ราคานีGสาํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัGน” 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถ ิ�น*** 

ทา่นละ 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

กรณีที�มจีํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บทปิเพิ�ม จา่ยทา่นละ 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเที�ยวบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 

จํานวน 15 ทา่นขึ<นไปจงึออกเดนิทางในกรณีที�มจํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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ขอ้ควรทราบ : รา้นที�ระบใุนโปรแกรมคอืรา้นนวดฝ่าเทา้+บัวหมิะ,รา้นชา, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหม,รา้นยางพาราและ

รา้นหยกซึ�งจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพราะมผีลกับราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้ับนักท่องเที�ยวทุกท่าน

ทราบวา่ทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซึ�งจะใชเ้วลารา้นละ 60–90 นาท ีซื<อหรอืไม่ซื<อขึ<นอยู่กับความ

พอใจของลกูคา้เป็นหลักไมม่กีารบังคับใดๆ ทั<งส ิ<น (หากทา่นใดอยูใ่นรา้นไมถ่งึตามเวลาที�รา้นกําหนด...และไมเ่ขา้

รว่มกจิกรรมที�ทางรา้นจัดไวใ้หข้อสงวนสทิธิ�เก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�มทา่นละ 300 หยวนตอ่ทา่นตอ่รา้น 

 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครั<งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ<นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯเพื�อเชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครั<ง มฉิะนั<นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั <งสิ<น 

3.  การชาํระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาชาํระมัดจํา ทา่นละ10,000บาท 

 3.2 กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 15 – 20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจํา 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทั <งหมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�เก็บคา้ใชจ้า่ยทั <งหมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืคา่มัดจําที�พักโดยตรงหรอืโดยการ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทวัรท์ั <งหมดเนื�องจากคา่ตั�วเป็นการเหมาจา่ยในเที�ยวบนินั<นๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึ<นไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนีGรวม 

1. คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบั ชั <นประหยัด 

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

3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ

4. คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ

6. คา่ประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 
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 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืGอประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

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

 - เบีGยประกนัเร ิ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

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

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

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

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ<ามัน  

9. นํ Gาหนกัสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 23 กโิลกรมั เทา่น ัGน  

 คา่ประกันวนิาศภัยเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึ<นเครื�องไดท้า่นละ 1 ชิ<น

นํ<าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากนํ<าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายสว่นที�

เกนิตามที�สายการบนิกําหนด 

 

อตัราบรกิารนีGไมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ<าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากนํ<าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

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 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 กรณีกรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิ�ม 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.  คา่ธรรมเนยีมการยื�นขอวซีา่เขา้ประเทศจนี 

-วซี่าแบบหมูค่ณะ (กรุ๊ป 1,000 บาท) อัตราค่าวซี่าดังกล่าวสําหรับผูถ้อืพาสปอร์ตไทยและ

ตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นั<น (ใชส้ําเนาหนา้พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็น

ขอ้มลูชดัเจน และตอ้งสง่เอกสารลว่งหนา้ 15 วนักอ่นเดนิทาง)  

หมายเหต.ุ..หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิหรอืระงับการทําวซีา่กรุ๊ป ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆ

ทั <งสิ<น ทําใหไ้ม่สามารถยื�นวซี่ากรุ๊ปไดท้างบริบัทขอสงวนสทิธิ� เก็บค่าวซี่าเพิ�ม 1,500 

บาท/ทา่น จากราคาทวัร ์   

โปรดทราบ ....ผูท้ ี�มคีวามประสงค ์ยื�นคําขอวซี่าจนี แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที�เคยเดนิทาง

ไปในประเทศ... ดงัตอ่ไปนีGต ัGงแต ่ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยื�นวซี่าแบบหมู่

คณะ (กรุ๊ป)ได ้ตอ้งยื�นวซี่าจนีแบบเดี�ยวเทา่น ัGน และใชเ้วลามากกวา่กําหนดการ

เดมิ 4 วนัทําการ 

1.อสิราเอล 2.อัฟกานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตริ์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อรัิก 9.อหิร่าน 10.

อยีปิต ์11.ซาอุดอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.ศรีลังกา 16.ลเิบยี 17.ซดูาน 18.แอลจเีรีย 19.ไนจเีรีย 

20.ตรุก ี21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเรยี  
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-คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซีา่เดี�ยว 1,500.- บาท 

กรณีที�เจา้หนา้ที�ดําเนนิการออกเอกสารวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้มกีารยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถนําไปใชก้ับการ

เดนิทางครั<งอื�นๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณ 

9. คา่ภาษมีูลคา่เพิ�ม 7% 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี< เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

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

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ<นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเที�ยวจะสิ<นสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ�และจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที�ทา่น

ไดช้ําระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั <งสิ<น 

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

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี<เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั<งหนึ�ง หลงัจากไดส้ํารองที�นั�งบนเครื�อง และโรงแรมที�

พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี<อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี<คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจบุนั หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสงูขึ<น บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ที�จะปรับราคาตั�วเครื�องบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

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

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะจัดบรกิารทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนั<นๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิ�ในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั <งสิ<นแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั<น 

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

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั <งสิ<น แตท่ั <งนี<ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ�การ

จัดหานี<โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ� ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั <งสิ<น และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ<นจาก

ทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

  ครั <ง มเิชน่นั<นทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทั <งสิ<น 
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เอกสารในการยื�นวซีา่จนีสําหรบัผูท้ ี�ถอืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่าํรุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 

2หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิ<ว พื<นหลังสขีาว ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิ<ม

เห็นฟัน หา้มใสแ่ว่นตาดํา หา้มใสเ่สื<อขาว หา้มใสช่ดุนักเรียน นักศกึษา หรือชุด

ขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติ�กเกอร ์หรอืรูปปริ<นจากคอมพวิเตอร ์

4. สาํหรับผูท้ี�ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นั<นกอ่นการสง่เอกสารยื�นวี

ซา่ 

5. สาํเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุตํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, สําเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

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

 -  กรณีที�เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มูลจริงเกี�ยวกับสถานที�ศกึษาสถานที�ทํางานตําแหน่งงานที�อยู่ปัจจุบันที�อยู่ที�ทํางานญาตทิี�ตดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพทบ์า้นที�ทํางานและของญาตโิปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จอาจมกีารระงับ

การออกวซีา่เลม่ที�มปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยื�นวซีา่ ดังนั<นกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วนัทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยื�นวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิ�มเตมิหรอืเปลี�ยนระเบยีบ

การยื�นเอกสาร เป็นเอกสทิธิ�ของสถานทตู และบางครั<งบรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ี�ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบใน

การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื�องจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร 

APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่าง

นอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิี�ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางานในประเทศ

 ไทยเทา่นั<น 

 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื�องจากผู ้

 เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีที�ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิ�ม3,560 บาท 

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื�นๆ จา่ยเพิ�ม 100 บาท 

 - เอกสารที�ตอ้งเตรยีม   

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

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   
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2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิ<ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน 

5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทบัรา้นที�แปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนีG 

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�ปริ<นจากคอมพวิเตอร ์

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 ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศเนื�องจากสภาวะนํ Gามนัโลกที�มกีารปรบัราคาสงูขึGน ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนํี Gามนั

ขึGนในอนาคต ซึ�งทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิrเก็บคา่ภาษนํี Gามนัเพิ�มตามความเป็นจรงิ   
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**เนื�องจากสถานทตูจนีมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนีG** 
เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัGงหมดใหค้รบถว้น 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  โปรดระบ.ุ............................. 
เมื�อวนัที�........................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที�..............................
เดอืน.............................ปี................................. 
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 <งนี<เพื�อประโยชนข์องตัวทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นี<  (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด) 
 

 

 

 

 


