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ไหวเ้จา้แม่กวนอิม |เกาะผู่โถวซาน | ลอ่งทะเลสาบซีห ู| วดัพระหยกขาว 

Starbucks Roastery Roastery | เสี่ยวหลงเปา | กุง้มงักร 
 

   

 

 

 

 

  

 

หงัโจว ผู่โถวซาน หนานไหก่วนอมิ 5 วัน 3 คืน 
เดนิทาง กุมภาพนัธ-์มิถุนายน 2563  

 

 

 

 
ราคาเริ่มต้นเพยีง 16,900.- 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (CA716 : 03.40-08.00) 
วนัท่ี 2   หงัโจว (สนามบินหงัโจวเสี่ยวซาน) – หนิงปอ –เกาะผู่โถวซาน –วดัผูจ้ี ้– วดัไผ่ม่วง – วดัเจา้แม่กวนอิมไม่ยอมไป – หนานไห่กวนอิม- หนิงปอ  
วนัท่ี 3   หนิงปอ – หงัโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีห ู-หมู่บา้นใบชาหลงจิ่ง- ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย 
วนัท่ี 4.  หงัโจว-เซี่ยงไฮ-้ศนูยห์ยก – วดัพระหยกขาว – ศนูยผ์า้ไหม -ตลาดเฉินหวงัเมี่ยว – หาดไว่ทาน-อโุมงเลเซอร ์
วนัท่ี 5.  ศูนย์สมุนไพรจีน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนนานกิง – Starbucks Roastery Roastery– เซี่ยงไฮ้ (สนามินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง)  – 

กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (CA805 : 21.40-01.20+1) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) (CA716 : 03.40-08.00) 
23.30 น. คณะพรอ้มกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคานเ์ตอร ์U สายการบินแอรไ์ชน่า โดยมีเจ้าหนา้ที่ คอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุท่าน 

วันที2่ 
หังโจว (สนามบนิหังโจวเส่ียวซาน) – หนิงปอ – เกาะผู่โถวซาน – วัดผู้จี ้– 
วัดไผ่ม่วง – วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – หนานไห่กวนอิม – หนิงปอ 

03.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองหังโจว  โดยเที่ยวบินที ่CA716 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน เมืองหังโจว เป็นเมืองที่มีประวตัิศาสตรค์วามเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยใน

สมัยราชวงศฉิ์น มีชื่อเรียกว่าเมืองเฉียนถัง สมัยราชวงศส์ุยเปล่ียนเป็นหังโจวต่อมาในสมยัราชวงศซ์่งไดต้ัง้หงัโจวเป็นเมือง
หลวง หงัโจวเป็นเมืองงดงามดว้ยธรรมชาติ ทัง้ภเูขา ทะเลสาบ ตน้ไม ้และสวนจนไดร้บัสมญานามว่า “สวรรคบ์นดิน”เนื่องจาก 
ซูโจว+หงัโจว = ซูหงั แปลว่า ฟากฟ้ามีสรวงสวรรค ์บนผืนปฐพี ก็มี ซู หงั จากนัน้น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบเมนูเซ็ต KFC หรือ Mc Donald ระหว่างเดินทาง 
 น าท่านเดินทางสู่ เกาะผู่โถวซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ4 ชม.) น าท่านสู่ ท่าเรือจูเจียเจียน เพื่อโดยสารเรือขา้มฟาก

สู่เกาะผู่โถวซาน (ใชเ้วลาในการนั่งเรือประมาณ 15 นาที) เป็นเกาะ 1 ในจ านวน 670 เกาะ นอ้ยใหญ่ของหมู่เกาะตานซาน 
มณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งถือเป็นเกาะพทุธคีรี 1 ใน 4 แห่งของเมืองจีน นอกเหนือจาก จิ่วหวัซาน มณฑลอนัฮยุ งอ้ไบ ้มณฑลเสฉวน 
และอู่ไถ่ซาน มณฑลซานซี เป็นเกาะขนาดเล็กมีเนือ้ที่ประมาณ 11.82 ตารางกิโลเมตร มีสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่
สกัการบชูาเจา้แม่กวนอิมหลายวดั และวิหารที่สรา้งขึน้ตัง้แต่ราชวงศถ์งัและซ่งรวมอยู่ดว้ย   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางสู่ วัดผู่จี ้ซึ่งวดัแห่งแรกมีชื่อเสียงมากที่สดุในเกาะผู่โถวซานสกัการะเจา้แม่กวนอิมปางนั่งสมาธิที่ใหญ่ที่สดุกิน

เนือ้ที่ประมาณ 37,019 ตารางเมตร วิหารตา้เยวียนทงเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สดุของวดัมีความยาว 47 เมตรลึก 29 เมตร และสงู 
21 เมตร จะแตกต่างจากวดัพทุธทั่วไป เนื่องจากมีองคเ์จา้แม่กวนอิมเป็นพระประธานสงู 8.8 เมตร  น าท่านสู่ วัดไผ่สีม่วง วดั
ที่มีตน้ไมไ้ผ่เป็นสีม่วง ซึ่งโดยปกติไผ่ที่เราเห็นโดยทั่วไปจะเป็นสีเขียว  
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จากนั้นเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป เป็นวัดขนาดเล็กที่ตัง้อยู่บนโขดหินริมทะเล เป็นที่ประดิษฐาน องคเ์จ้าแม่
กวนอิมที่แกะสลกัจากไม ้ทาทบัดว้ยสีทอง เป็นองคเ์จา้แม่กวนอิมองคแ์รกของเกาะผู่โถวซาน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 916 ตรงกบั
สมยัราชวงศถ์งั เป็นยคุเจรญิรุง่เรืองของพทุธศาสนาในประเทศจีน เล่ากนัว่าหลวงพ่อฮุ่ยเออ้ซึ่งเป็นพระภิกษุจากประเทศญ่ีปุ่ น 
ที่เดินทางมาศึกษาธรรมในจีนเป็นครัง้ที่สาม ไดอ้ัญเชิญองคเ์จ้าแม่กวนอิมจากอู่ไถ่ซาน มณฑลซานซี เพื่อน ากลับไปยัง
ประเทศญ่ีปุ่ น ขณะที่ผ่านเกาะผู่โถวซานไดเ้กิดพายุฝน ไดอ้าศยับริเวณสวนไผ่ม่วงนี ้เป็นที่หลบฝนอยู่เป็นเวลานานเขา้ใจว่า
องคเ์จา้แม่กวนอิมไม่รบัเชิญไปญ่ีปุ่ นดงันัน้จึงร่วมกบัชาวพืน้เมืองสรา้งศาลเล็กๆ ไวใ้นบรเิวณดงักล่าว พรอ้มตัง้ชื่อศาลแห่งนี ้
ว่า “วดัเจา้แม่กวนอิมไม่ยอมไป” บรเิวณนีส้ามารถชมถ า้เฉาหยินตง้ ซึ่งเป็นสถานท่ีปรากฏตวัของเจา้แม่กวนอิมและหลกัศิลา
จารกึ เตือนว่า “หา้มตามไปและหา้มจดุตะเกียงนิว้”พรอ้มทัง้สามารถชมพระนอนในทะเล  
จากนั้นน าท่านสักการะ พระโพธิ์สัตวก์วนอิม (หนานไห่กวนอิม) องคใ์หญ่และงดงามที่สุดในเกาะ สูงถึง 28 เมตร ซึ่ง
ประดิษฐานอยู่ท่ีต  าหนักริมทะเล อันเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีชาวผู่ถ่อซานใหค้วามเคารพนับถือมากกว่า 2,000 ปี  น าท่าน
เดินทางกลบัสู่ท่าเรือจูเจียเจ่ียว  เพื่อเดินทางกลบัสู่ที่พกั เมืองหนิงปอ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร   
ทีพ่ัก โรงแรม NINGBO JIALE  HOTEL หรือเทียบเทา่ (เมืองหนิงปอ) 
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วันที่ 3 
หนิงปอ – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู –หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง – ถนน
โบราณเหอฝ่ังเจยี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทางปราณ 4 ชม.) เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตรค์วามเป็นมายาวนาน  
จากนัน้ น าท่านล่องเรือทะเลสาบซีหู ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของเมืองหงัโจวทะเลสาบมีลกัษณะใกลเ้คียงกับวงรี มีเนือ้ที่ 
5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น า้ลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร สามดา้นถกูลอ้มรอบดว้ยภูเขาและอีกหนึ่งดา้น
เป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไปดว้ยสถานที่ส าคัญมากกว่า 30 แห่งและสถานที่ชมทิวทัศนม์ากกว่า 40 แห่ง โดยจุดส าคัญก็
ไดแ้ก่ หนึ่งภูเขา สองทางสามเกาะ หา้ทะเลสาบ และสิบทิวทศัน ์น าท่านล่องเรือผ่านชม สะพานขาดซึ่งเป็นที่มาของต านาน
เรื่อง “นางพญางขูาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทบัแสงจนัทรน์ า้ลกึตลอดจนชมธรรมชาติอนังดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี ้
ที่ไดร้บัสมญานามจากนกัท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนครนิทร”์ 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ ไก่ขอทาน+หมูตงโพ) 

 ออกเดินทางสู่ ศูนย์ใบชา ที่มีคุณภาพดี, ชาหลงจิ่ง หรือชาบ่อมังกร ,ชาชนิดนี ้อยู่ใน 10 อันดับชาที่ดีที่สุดของโลก มี
แหล่งก าเนิดที่เมืองหงัโจว จงัหวดัซีเจียง หลกัฐานที่พูดถึงชาหลงจิ่งจนเป็นต านานปรากฎในต าหรบัการปรุงชาของวงัหลวง
ตัง้แต่ศตวรรษที่ 8 เป็นตน้มา  
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 จากนั้น ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย เป็นถนนสายหนึ่งที่สะทอ้นใหเ้ห็นประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมอนั
เก่าแก่ของหงัโจวไดอ้ย่างดี ถนนสายนีม้ีความยาว 460 เมตร กวา้ง120เมตร ในปัจจุบนัยงัคงไวซ้ึ่งสภาพดัง้เดิมของส่ิงปลกู
สรา้งโบราณส่วนหนึ่งแลว้ บา้นเรือนทัง้สองขา้งทางที่สรา้งขึน้ใหม่ล้วนสรา้งจากไมแ้ละมงุหลงัคาสีคราม อิสระชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยักบัสินคา้พืน้เมือง ของที่ระลกึและของเล่นมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ทีพ่กั โรงแรม  HANGZHOU LIANG  INTER  HOTEL    หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่ 4 
หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ศูนยห์ยก – วัดพระหยกขาว – ศูนยผ์้าไหม –ตลาดเฉิน
หวังเม่ียว-หาดไว่ทาน-อุโมงเลเซอร ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก   
 น าท่านเดินทางสู่ มหานครเซ่ียงไฮ้ เป็นเมืองศูนยก์ลางความเจริญในดา้นต่างๆ ของภูมิภาคทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ การคา้ 

การเงิน การลงทนุ รวมถึง ดา้นแฟชั่น และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮจ้ึงนบัเป็นความภาคภมูิใจของชาวจีน โดยถือไดว้่าเซี่ยงไฮเ้ป็น
สญัลกัษณข์องจีนยคุใหม่ในดา้นความกา้วหนา้และความทนัสมยั   

 
 น าท่านเยี่ยมชม ศูนยห์ยก อญัมณีล า้ค่า เครื่องประดบัท่ีนิยมกนัอย่างแพรห่ลายเพราะเชื่อว่าใส่ แลว้จะช่วยป้องกนัอนัตราย

ได ้ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัวม์งคลท่ีมีคณุภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน   
น าท่านชม วัดพระหยกขาว ตัง้อยู่บนถนนอานเหยี่ยนในเขตผู่ถอ กลางเมืองเซี่ยงไฮ ้เป็นวดัศูนยร์วมจิตใจของชาวพุทธใน 
เซี่ยงไฮ ้และเป็นวดัที่นกัท่องเที่ยวเขา้นมสัการเป็นจ านวนมากที่สดุของเมืองเซี่ยงไฮ ้ภายในวดัมีพระพทุธรูปปางนั่งทัง้ 2 องค ์
สลกัจากหยกทัง้แท่ง แสงสว่างและแสงสะทอ้นของหยกขาวนั้นท าใหอ้งคพ์ระพุทธรูปมีความงดงามสว่างเจิดจา้ยิ่งขึน้ องค์
พระพทุธรูปปางนั่งมีความสงู 190 เซนติเมตร และ หุม้ดว้ยเพชรพลอย หินมโนรา และ มรกต แสดงถึงการถือศีลอดอาหารและ
ตรสัรูแ้จง้พระพทุธเจา้ ส่วนพระพทุธรูปปางไสยาสน ์มีความยาว 96 เซนติเมตร นอนเอียงดา้นขวาและหนนุพระเศียรดว้ยพระ
หัตถข์วาและพระหัตถซ์า้ยวางบนขาดา้นซา้ย ลักษณะเช่นนีเ้รียกว่า ปรินิพพาน ใบหนา้นิ่งสงบแสดงถึง สันติสุข ของพระ
ศากยมนุี เมื่อครัง้ท่านไดจ้ากโลกนีไ้ป ภายในวดั ยังมีพระนอนองคอ์ื่นๆ ซึ่งมีความยาว 4 เซนติเมตร ซึ่งถูกอัญเชิญมาจาก
ประเทศสิงคโปร ์โดยเจา้อาวาสองคท์ี่สิบ ในปี ค.ศ.1989 มากกว่านีย้งัมีภาพวาดโบราณ และคมัภีรพ์ระไตรปิฎก จดัวางไวอ้ีก
ส่วนของวัด ถึงแมว้่าประวตัิของพระหยกขาวจะไม่ยาวนาน ความเก่าแก่และสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่ายท าใหว้ดัแห่งนีม้ี
ความโดดเด่นและไม่อาจเลียนแบบได ้ในเมืองทนัสมยัเช่นนี ้   
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กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านเยี่ยมชม ศูนยผ้์าไหม ผลิตภณัฑท์ี่ท  าจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ ชมวิธีการน าเสน้ไหมออกมาผลิต
เป็นสินคา้ทัง้ใชเ้ครื่องจกัร ชมการดงึใยไหมรงัแฝดเพื่อมาท าไสน้วมผา้ห่มไหม เหมาะกบัการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใชเ้อง  
น าท่านสู่ ตลาดเฉินหวังเม่ียว หรือที่เรียกกันว่า ศาลเจา้พ่อหลักเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งไดก้ลายเป็นศูนยร์วม
สินคา้และอาหารพืน้เมืองที่แสดงถึงเอกลกัษณข์องชาวเซี่ยงไฮซ้ึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบนัไดอ้ย่างลงตวั ซึ่ง
เป็นย่านสินคา้ราคาถกูที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ ้ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
 น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขต

สถาปัตยกรรมที่ไดช้ื่อว่า “พิพิธภณัฑน์านาชาติ” ถือเป็นสญัลกัษณท์ี่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ ้อีกทัง้ถือเป็นศนูยก์ลางทางดา้น
การเงินการธนาคารที่ส  าคญั แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทนัเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย 
เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก -ตะวันตก เป็นที่ตัง้ของ
หน่วยงานภาครฐั เช่น กรมศลุกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่ของธนาคารต่างชาติ เป็นตน้ น าท่านนั่ง รถไฟอุโมงเลเซอร ์
ลอดอุโมงคใ์ตแ้ม่น า้หวงัผู่ ซึ่งเป็นอุโมงคส์รา้งลึกลงไปจากพืน้แม่น า้ 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดบัตกแต่งดว้ยไฟ
เลเซอรเ์ป็นรูปต่างๆ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ กุ้งมังกร) 
ทีพ่กั โรงแรม HOLIDAY  INN  EXPRESS  HONGQIAO  HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที ่5 
ศูนย์สมุนไพรจีน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนนานกิง – Starbucks 
Roastery Roastery – เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง)  – กรุงเทพฯ (สนามบิน
สุวรรณภูมิ) (CA805 : 21.40-01.20+1) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 
  จากนัน้ ชมศูนยส์มุนไพรและค้นคว้ายาแผนจีนโบราณ เป่าซูหลิง หรือในชื่อว่า ยาบวัหิมะ ยาประจ าบา้นท่ีมีชื่อเสียง ชมวี

ดีทศันแ์ละฟังพรรยายสรรพคุณของยาสมนุไพรจีนแต่ละชนิด และน าท่านเขา้ชมศูนยผ์ลิตภัณฑย์างพารา สินคา้แปรรูปที่
ไดร้บัความนิยมในปัจจบุนั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   (เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา) 
 จากนัน้น าท่านสู่ ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่ ( Nanjing Lu) เป็นถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮส้รา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่า

เป็น walking street หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พืน้ถนนปดูว้ยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 
ฝากฝ่ังของนานจิงลู่ เป็นที่ตัง้ของรา้นคา้มากมาย มีทั้งรา้นขายเสือ้ผา้แฟชั่น รา้นขายของที่ระลึก รา้นอาหาร ภัตตาคารหรู 
รา้นจิวเวลรี่ชื่อดงั ทัง้รา้นที่เป็นของคนจีนทอ้งถิ่น และของต่างชาติ รา้นฟาสตฟ์ู้ด มีตัง้แต่ รา้น KFC, McDonald, SUBWAY 
Pizza Hut รา้นไอศครีม  

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

Roastery ที่เพิ่งเปิดใหบ้ริการในเซี่ยงไฮใ้หม่หมาดเมื่อวนัที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมานี ้สาขานีน้อกจากความยิ่งใหญ่อลงัการแลว้ ยงัมี
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บารจ์ิบกาแฟที่ยาวที่สดุในโลก ถึง 88 ฟุต  ขึน้แท่นเป็นสาขาที่มีบารจ์ิบกาแฟยาวที่สดุในโลกของ Starbucks ลกูคา้สามารถ
มาชมการคั่วกาแฟสดๆ สมัผสับรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่มต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทัง้เครื่องดื่มที่มีเฉพาะ
สาขานีแ้ห่งเดียวเท่านัน้ 

 

 
 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง 

21.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA805 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
01.20+1 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ : หังโจว ผู่โถวซาน หนานไห่กวนอิม 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอรไ์ชน่า 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

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

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

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

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

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

    วนัที่ 23-27 เม.ย.63 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 8,900.- 

    วนัที่ 07-11 พ.ค.63 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 8,900.- 

   วนัที่ 21-25 พ.ค.63 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 8,900.- 

วนัที่ 28 พ.ค.-01 มิ.ย.63 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 8,900.- 

วนัที่ 18-22 มิ.ย.63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 8,900.- 

วนัที่ 25-29 มิ.ย.63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 8,900.- 
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ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ทา่นละ 1,500 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท้์องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน/ท่าน/ทริป 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน 

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
 

 เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมัดจ ากบัสายการบินหรือค่า

มดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
ค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
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3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
3.  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบ ุ
5.  ค่ารถรบัสง่และระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้น

บาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้น

บาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 

2.   ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,500 บาท 

วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้

ส  าเนาหนา้พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มลูชดัเจน และรูปถ่ายสแกน1 รูป และตอ้ง
สง่เอกสารลว่งหนา้ 14 วนัก่อนเดินทาง) 
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หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงบัการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุ
ใดๆทัง้สิน้ ท าใหไ้ม่สามารถย่ืนวีซ่ากรุ๊ปไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 
1,800 บาท พรอ้มเอกสารเพิ่มเติมเพื่อท าการยื่นค าขอวีซ่าเด่ียวผ่านศนูยร์บัย่ืน    
โปรดทราบ  ที่มีความประสงค์ ยื่นค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปใน
ประเทศ.  ดงัต่อไปนีต้ัง้แต่ ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ไดต้อ้ง
ยื่นวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านัน้ และใชเ้วลามากกว่าก าหนดการเดิม 4 วนัท าการ 
 1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อซุเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรก์เมนิสถาน 7.
คาซคัสถาน 8.อิรกั 9.อิหรา่น 10.อียิปต ์11.ซาอดีุอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 
15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.
จอรแ์ดน 24.โซมาเลีย   
        กรณีที่เจา้หนา้ที่ด  าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้มีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะ
ถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใชก้ับการเดินทางครัง้อ่ืนๆ ได ้และการยกเลิกเดินทางไม่
สามารถคืนเงินค่าวีซ่าไดท้กุกรณี 

3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีที่น า้หนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 20 
กิโลกรมั/ท่าน 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 

4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม , ค่าอาหารที่สั่ งเพิ่มเอง , ค่า

โทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
8. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทรปิ 
9.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อบุติัเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รบัผิดชอบค่าบรกิารท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองที่
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
ค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งสิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ทีถื่อพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซ่าเด่ียวค่าบรกิารดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  

- ยื่นด่วน 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์ม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
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 - ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 
3. ส าหรบัผูท้ี่ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เท่านัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารที่ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสูติบตัรตัวจริง , ส าเนาสติูบตัรและสูติบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท างาน 

ญาติที่ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ที่ท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่ง
ใหบ้รษิัททวัร ์อย่างนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้
บรษิัททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท า
วีซ่าท่านจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เนื่องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
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1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิ่ม 5,500 บาท  
2.  หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,900 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวีซ่า และ
ตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือว่าจา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตรา

ประทบัรา้นที่แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ชื่อเป็นชาย แต่สง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไวเ้กินกว่า 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ที่ถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรือรูปที่พริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่้องจ่ายเพ่ิมให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ้่ายเพิ่มท่านละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได้] 

 



 

 

 1 หงัโจว ผู่โถวซาน หนานไห่กวนอมิ 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินแอรไ์ชน่า                             [GQ1HGH-

CA001] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซา่โดย
ไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะน า้มันโลกที่มีการปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจรงิ 
  



 

 

 1 หงัโจว ผู่โถวซาน หนานไห่กวนอมิ 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินแอรไ์ชน่า                             [GQ1HGH-

CA001] 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 



 

 

 1 หงัโจว ผู่โถวซาน หนานไห่กวนอมิ 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินแอรไ์ชน่า                             [GQ1HGH-

CA001] 

 

 

 

 
 
 
 

2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารสง่ถึงบรษิัทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เครง่ครดั) 


