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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่ 27-31 ธ.ค. 62 25,888.- 

วนัที ่28 ธ.ค. 61- 01 ม.ค. 62 ปรบัลดจำก 31,888 เหลอืเพยีง 29,888.- 

วนัที ่30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62 ปรบัลดจำก 30,888 เหลอืเพยีง 28,888.- 

เซีย่งไฮ ้อูซ๋ ีเมอืงโบรำณอูเ่จ ิน้ เวนชิแหง่เจอ้เจยีง  

5 วนั 4 คนื โดยสำยกำรบนิไทย(TG) 

 เร ิม่ตน้เพยีง 22,888.-                   
รายการทวัร+์ตัว๋เครือ่งบนิ 

 

• นมัสการพระใหญห่ลงิซานตา้ฝ๋อ พระพทุธรปูปางหา้มญาตสิมัฤทธิท์ีใ่หญท่ีส่ดุในจนี 

• ชมหาดไวท่าน พรอ้มขึน้ชมววิบนตกึ SHANGHAI TOWER ชัน้ 118 
• ชมเมอืงโบราณอูเ่จิน้ งดงามจนไดรั้บฉายาวา่ เมอืงเวนชิแหง่มณฑลเจอ้เจยีง 
• ชอ้ปป้ิงแบบเต็มอิม่ ทีต่ลาดเฉนิหวงเมีย่ว และถนนนนานกงิ 
• เมนูพเิศษ... เสีย่วหลงเปา,ซโีครงหมอููซ๋,ีไกข่อทา่น+หมตูงโพ,ขาหมอููเ่จิน้ 
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วนัท ี16-20  กมุภำพนัธ ์ 62 (วนัหยดุมำฆบชูำ) 22,888.- 

วนัที ่27 กมุภำพนัธ-์03 มนีำคม 62 22,888.- 

วนัที ่07-11 มนีำคม 62 22,888.- 

วนัที ่13-17 มนีำคม 62 22,888.- 

วนัท ี15-19 มนีำคม  62 22,888.- 

วนัที ่20-24 มนีำคม 62 22,888.- 

วนัที ่27-31 มนีำคม 62 22,888.- 

วนัที ่29 มนีำคม-02 เมษำยน 62 23,888.- 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่แบบเดีย่วทำ่นละ 1,500 บำท*** 

รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทำ่น/ทรปิ  

 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 
(สนำมบนิสวุรรณภูม)ิ – เซีย่งไฮ(้สนำมบนิเซีย่งไฮผู้ต่ง)(TG664/10.45-16.00)  – หำดไวท่ำน – อุโมงค์

เซอร ์– SHANGHAI TOWER ชัน้ 118 

07.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนำมบนินำนำชำตสิุวรรณภูม ิประต ู3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยให ้

การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

10.45 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตผิูต่ง เมอืงเซีย่งไฮ ้โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 664 

16.00 น. เดนิทางถงึ สนำมบนินำนำชำตผิูต่งเมอืงเอกเทศเซีย่งไฮ ้ซึง่ถอืเป็นชมุชนเกา่ตัง้แตยุ่คสามกก๊ (ปี ค.ศ.220-280)

มหีมูบ่า้นชาวประมงถงึสมัยราชวงศซ์ง่ไดเ้ปลีย่นแปลงเป็นเซีย่งไฮซ้ึง่ขณะนัน้เป็นเพยีงชมุชนเล็กๆหลงัจากสงครามฝ่ิน 

ค.ศ. 1848 ตวัเมอืงเซีย่งไฮถู้กเปิดเป็นเมอืงทา่และเขตเชา่ของนานาชาต ิตัง้อยูร่มิแมน่ ้าหวงผู่ หา่งจากปากแม่น ้าแยง

ซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คอื เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซ(ีเกา่) กัน้โดยแม่น ้าหวงผู่ หลังผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ จากนัน้น าทา่นสูบ่รเิวณ หำดไวท่ำน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือ

จรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ ือ่วา่“พพิธิภัณฑส์ถาปัตยกรรมนานาชาต”ิถอืเป็นสญัลักษณ์ทีโ่ดด

เดน่ของนครเซีย่งไฮอ้กีทัง้ถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคัญแห่งหนึ่งของเซีย่งไฮต้ลอดแนวยาว

ของหาดไวท่านเป็นแหลง่รวมศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย น าทา่น ลอดอุโมงคเ์ลเซอรใ์ตแ้มน่ ้าหวงผูล่งไป 50 

เมตรภายในอโุมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอรเ์ป็นรูปตา่งๆ ตืน่ตาตืน่ใจ น าทา่นสู ่SHANGHAI TOWER  ชัน้ 118 เพือ่

ชมววิตัวเมอืงเซีย่งไฮ ้ตกึนี้มคีวามสงูถงึ 632 เมตร มกีารออกแบบตกึภายนอกทีแ่ปลกตาดว้ยรูปร่างตกึทีโ่คง้มนแลดู

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 
(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – เซีย่งไฮ(้สนามบนิเซีย่งไฮผู้่ตง)
(TG664/10.45-16.00)  – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เซอร ์– 
SHANGHAI TOWER ชัน้ 118 

 ✈ 🍽 
SHANGHAI HOLIDAY INN 

EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่

ระดบั 4ดาว 

2 
เซีย่งไฮ ้– เมอืงโบราณอูเ่จิน้+ลอ่งเรอื – หังโจว – ลอ่งเรอื
ทะเลสาบซหี ู– หมูบ่า้นใบชาหลงจิง่ 🍽 🍽 🍽 

SUZHOU YITEL  HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

3 
หังโจว – ผลิตภัณฑ์ผา้ไหม – อู๋ซี – พระใหญ่หลงิซาน 
(รวมรถกอลฟ์) – ศาลาฝานกง – พพิธิภณัฑก์าน ้าดนิทราย 🍽 🍽 🍽 

VEEGLE SINCERE HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

4 
อูซ๋ ี– เซีย่งไฮ ้– ศูนยอ์ญัมณีหยก – ตลาดเฉนิหวังเมีย่ว – 
ถนนนานกงิ – STARBUCK RESERVE ROASTERY  🍽 🍽 🍽 

SHANGHAI HOLIDAY INN 
EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่

ระดบั 4ดาว 

5 
ศูนย์ว ิจัยทางการแพทย์แผนจีน – THAMES TOWN – 
เซี่ยงไฮ(้สนามบนิเซี่ยงไฮผู้่ตง) – กรุงเทพฯ(สนามบิน
สวุรรณภมู)ิ(17.25-21.00) 

🍽 🍽 ✈  
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คลา้ยเกลยีวทีก่ าลังบดิทะยานขึน้สูท่อ้งฟ้า เพือ่สือ่ใหเ้ห็นถงึความทันสมัยและเอือ้ประโยชน์ในการเก็บพลงังานลมมา

ใชง้าน ภายในส าหรับรองรับบรษัิทชัน้น าตา่ง ๆ ของจนีพรอ้มการตกแตง่ทีจ่ะมกีารปรับเปลีย่นชัน้ต่าง ๆ 121 ชัน้ใหม้ี

ทัง้หอ้งประชมุ โรงแรม สวนลอยฟ้า ลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก พรอ้มดว้ยเทคโนโลยสีดุล ้าอกีมากมาย และระบบส าหรับ

ดงึพลงังานจากธรรมชาตมิาใช ้อาท ิกงัหันลมและระบบกกัเก็บน ้าฝน    

 

 
ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร...เมนูพเิศษ  ..เสีย่วหลงเปำ 

 
 พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่2 เซีย่งไฮ ้– เมอืงโบรำณอูเ่จ ิน้+ลอ่งเรอื – หงัโจว – ลอ่งเรอืทะเลสำบซหี ู– หมูบ่ำ้นใบชำหลงจิง่ 

เชา้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ ต ำบลอูเจ ิน้ เป็นทอ้งถิน่เก่าแก่ อุดมไปดว้ยโบราณสถานและโบราณวัตถุ ต าบลอูเจิน้ตัง้อยู่ใน

เมอืงถงเซยีง มณฑลเจอ้เจยีงทางภาคตะวันออกของจนี อยู่รมิคลองขดุ "ตา้ยุ่นเหอ" ซึง่เป็นคลองขุดทีย่าวทีส่ดุของ

โลก หา่งจากนครเซีย่งไฮเ้พียง 100 กโิลเมตร ต าบลอูเจิน้ มปีระวัตอิารยธรรมทีย่าวนานถงึ 7,000 ปี มปีระวัตใินการ

สรา้งต าบลทีน่านกว่า 1,300 ปี น าท่านเขา้สู ่เมอืงโบรำณอูเจ ิน้ เมอืงโบราณทีม่ชี ือ่เสยีงมากของมณฑลเจอ้เจยีง 

ตัง้อยูร่มิทะเลสาบไทห่ ูทะเลสาบขนาดใหญท่ีค่รอบคลมุพืน้ทีข่องมณฑลเจอ๋เจยีงและมณพลเจยีงซู เป็นเมอืงโบราณ

ทีอ่นุรักษ์และคงสภาพบา้นเรือนตามแบบสมัยราชวงคช์งิ ไม่วา่จะเป็นลวดลายการแกะสลักไมต้ามหนา้ตา่ง หรอืการ

แกะสลักหนิทีม่คีวามประณีตงดงาม ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเมอืงอเูจิน้ เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่ "นครเวนชิแหง่มณฑล

เจ๋อเจยีง" มปีระวัตศิาสตรก์วา่ 1,000 ปี ชมชวีติความเป็นอยู่ของชาวบา้นรมิน ้า สถานทีบ่ง่บอกความเป็นเจยีงหนันซึง่

เป็นบา้นเกดิ "เหมาตุน้" ชมสิง่กอ่สรา้งโบราณสมัยราชวงศ ์หมงิและราชวงศแ์มนจ ูสภาพแวดลอ้มภายในเมอืงโบราณ

อเูจิน้นัน้ยังคงความสวยงามน่าอยู่ มคีคูลองไหลผ่านกลางหมู่บา้น สะพานขา้มคคูลอง โบราณสถานและโบราณวตัถุที่

น่าสนใจอกีมากมาย ทีแ่ห่งนี้ท่านจะไดส้ัมผัสถงึบรรยากาศความเป็นเมอืงโบราณ และความเป็นโมเดริน์ทีผ่สมผสาน

ไดอ้ยา่งลงตวั 

 

 
กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมนูพเิศษ...ขำหมูอูเ่จ ิน้ 

บำ่ย  น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงหงัโจว เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรค์วามเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยในสมัยราชวงศฉ์นิ 

มีชือ่เรียกว่าเมืองเฉียนถัง สมัยราชวงศ์สุยเปลีย่นเป็นหังโจวต่อมาในสมัยราชวงศซ์่งไดต้ัง้หังโจวเป็นเมืองหลวง 

หังโจวเป็นเมืองงดงามดว้ยธรรมชาต ิทัง้ภูเขา ทะเลสาบ ตน้ไม ้และสวนจนไดรั้บสมญานามว่า “สวรรคบ์นดนิ”

เนื่องจาก ซูโจว+หังโจว =ซหูัง แปลวา่ “ฟากฟ้ามสีรวงสวรรค ์บนผนืปฐพีก็ม ีซ ูหัง น าทา่น ลอ่งเรอืทะเลสำบซหี ู

ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก มเีนื้อที ่5.66 ตารางกโิลเมตร ความยาวโดยรอบ

ประมาณ 15 กโิลเมตร น ้าลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบงึน ้าลกึ น าทา่นชม หมูบ่ำ้นใบชำหลงจิง่ 

ซึง่เป็นชาเขยีวทีม่ชี ือ่ทีส่ดุของประเทศจนี ใหท้า่นไดช้มิชาเพือ่สขุภาพ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร...เมนูพเิศษ..ไกข่อทำน+หมูตงโพ 

 
 พกัที ่ SUZHOU YITEL HOTEL  HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 
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วนัที ่3 หงัโจว – ผลติภณัฑผ์ำ้ไหม – อู๋ซ ี– พระใหญห่ลงิซำน (รวมรถกอลฟ์) – ศำลำฝำนกง – พพิธิภณัฑก์ำน ำ้

ดนิทรำย 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 แวะเยีย่มชม รำ้นผำ้ไหมจนี ผลติภัณฑท์ีท่ าจากไหม ไม่วา่จะเป็นเสือ้ผา้ ผา้พันคอ ฯลฯ ชมวธิกีารน าเสน้ไหมออกมา

ผลติเป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครือ่งจักร ชมการดงึใยไหมรังแฝด เพือ่มาท าไสน้วมผา้หม่ไหม เหมาะกบัการซือ้เป็นทัง้ของฝาก 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอู๋ซ ีซึง่เป็นเมอืงอตุสาหกรรมเบา และมฉีายาวา่เมอืงเซีย่งไฮน้อ้ยเดมิมชีือ่วา่ ซซีานเลา่กันวา่

เมื่อสองพันปีก่อนมีการผลติดบีุกในเมืองนี้และต่อมาแร่ดบีุกถูกขุดเจาะจนหมดสิน้แต่บังเอญิมีคนขุดพบศลิาจารึก

โบราณชิน้หนึ่งมใีจความว่า “มอีาวธุ แผ่นดนิจะไม่สงบ หากปราศจากอาวธุแผ่นดนิจะร่มเย็นเป็นสขุ”  จงึไดเ้ปลีย่น

ชือ่ใหมว่า่ อูซ๋ ีแปลวา่ไมม่ตีะกัว่  

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนู..ซีโ่ครงหมูอูซ๋ ี

 

 
บำ่ย  เดนิทางสู่ วดัหลงิซำน ตัง้อยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กวา้งใหญ่ อยู่เชงิเขาหลงิซานที่สวยงาม เป็นสถาปัตยกรรมที่

ยิง่ใหญ่อลังการ สะทอ้นใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมทีม่ปีระวัตอิันยาวนานอย่างมชีวีติชวีา แสดงใหเ้ห็นถงึความสง่างามน่า

เกรงขามและความยิง่ใหญข่องพุทธศาสนา จากนัน้น าทา่นน่ังรถกอลฟ์สูพ่ระพุทธรูปขนาดสงู 88 เมตร เป็นพระพุทธรูป

ปางหา้มญาตขินาดใหญ่ พระใหญห่ลงิซำนตำ้ฝอ ลักษณะพระพักตรส์ง่างาม และน าทา่นชมภายใน ศำลำฝำนกง  

เชญิท่านไหวพ้ระขอพร ตามอัธยาศัย  น าท่านเยีย่มชม พพิธิภณัฑก์ำน ำ้ชำดนิทรำย เป็น พิพิธภัณฑท์ี่รวบรวม 

ศลิปะ เครือ่งปัน้ดนิเผา ในรูปแบบกาน ้าชาจากทัว่ทกุสารทศิของแผ่นดนิจนี แสดงถงึความมั่งคัง่ของวัฒนธรรมการดืม่

ชาทีย่าวนานในอดตี ตัง้แตพ่บรุุษจนถงึปัจจบุนั มากกวา่ 4,000 ปี 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 
  พกัที ่ VEEGLE SINCERE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่4 อู๋ซี – เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์อญัมณีหยก – ตลำดเฉินหวงัเมี่ยว – ถนนนำนกิง – STARBUCK RESERVE 

ROASTERY 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่มหำนครเซีย่งไฮ ้เป็นเมอืงศูนยก์ลางความเจรญิในดา้นต่างๆ ของภูมภิาคทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ 

การคา้ การเงนิ การลงทนุ รวมถงึ ดา้นแฟชัน่ และการทอ่งเทีย่ว เซีย่งไฮจ้งึนับเป็นความภาคภูมใิจของชาวจนี โดยถอื

ไดว้่าเซีย่งไฮเ้ป็นสัญลักษณ์ของจนียุคใหม่ในดา้นความกา้วหนา้และความทันสมัย แวะชม อัญมณีล ้าค่า หยก เป็น

เครือ่งประดับทีน่ิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชือ่ว่าใส ่แลว้จะชว่ยป้องกันอันตรายได ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก 

แหวนหยก หรือผเีซยีะสัตวม์งคลทีม่คีุณภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี น าท่านเดนิทางสู่ ตลำดเฉงิหวงเมีย่ว 

หรือที่เรียกกันว่า วัดเทพเจา้ประจ าเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งไดก้ลายเป็นศูนย์รวมสนิคา้ และอาหาร

พื้นเมืองทีแ่สดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซีย่งไฮม้ีการผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจุบันไดอ้ย่างลงตัว ซึง่เป็นย่าน

สนิคา้ราคาถกูทีม่ชี ือ่อกีย่านหนึง่ของนครเซีย่งไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
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 น าทา่นสู ่ถนนนำนจงิ หรอื นำนจงิลู ่( Nanjing Lu) เป็นถนนทีเ่กา่แกข่องเซีย่งไฮส้รา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1851 ถอืวา่

เป็น walking street หรอื ถนนคนเดนิ มคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร พืน้ถนนปดูว้ยหนิออ่น และมลีวดลายเซรามกิสวย

งาม 2 ฝากฝ่ังของนานจงิลู่ เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้มากมาย มทีัง้รา้นขายเสือ้ผา้แฟชั่น รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร 

ภัตตาคารหรู รา้นจวิเวลรี่ช ือ่ดัง ทัง้รา้นทีเ่ป็นของคนจีนทอ้งถิน่ และของต่างชาต ิรา้นฟาสตฟ์ู้ ด มตีัง้แต่ รา้น KFC, 

McDonald, SUBWAY Pizza Hut รา้นไอศครีม น าท่านเดนิทางต่อไปยัง Starbucks Reserve Roastery สาขา

ใหม่ในเซีย่งไฮ ้ใหญ่กว่าสาขาปกต ิ300 เท่า ส าหรับสาขา Reserve Roastery ทีเ่พิ่งเปิดใหบ้รกิารในเซีย่งไฮใ้หม่

หมาดเมือ่วันที ่6 ธ.ค.ทีผ่า่นมานี ้สาขานี้นอกจากความยิง่ใหญ่อลังการแลว้ ยังมบีารจ์บิกาแฟทีย่าวทีส่ดุในโลก ถงึ 88 

ฟตุ  ขึน้แท่นเป็นสาขาทีม่บีารจ์บิกาแฟยาวทีส่ดุในโลกของ Starbucks ลูกคา้สามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สมัผัส

บรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครือ่งดืม่ตา่งๆ กวา่ 100 เมนู รวมทัง้เครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขานีแ้หง่เดยีวเทา่นัน้ 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 
 พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่5 ศูนยว์จิยัทำงกำรแพทย์แผนจีน – THAMES TOWN – เซี่ยงไฮ้(สนำมบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) – กรุงเทพฯ

(สนำมบนิสวุรรณภูม)ิ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นสู ่ศูนยว์จิยัทำงกำรแพทยแ์ผนจนี ฟังเรือ่งราวสมุนไพรและคน้ควา้ยาแผนจนีโบราณ เป่าซหูลงิ หรอืในชือ่

วา่ ยำบวัหมิะ ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีง ชมวดีทีัศน์และฟังพรรยายสรรพคณุของยาสมุนไพรจนีแต่ละชนิด น าท่านสู ่

เทมสท์ำวน"์ (Thames Town) เมอืงจ าลองเล็กๆ สไตลอ์ังกฤษ ซึง่มทีัง้ตูโ้ทรศพัทส์แีดง ชือ่ถนนตามแบบองักฤษ 

วหิารแนวกอธคิ และแม่น ้าเทมสท์ีโ่ดง่ดังก็ถูกจ าลองมาไวท้ีน่ี่ดว้ยเหมอืนกัน ซึง่ดคูลา้ยสถานทีจ่รงิมากๆ ปัจจุบันทีน่ี่

กลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดฮติของผูค้นในเซีย่งไฮท้ีน่ยิม มาพักผอ่น  เดนิเลน่ ถา่ยรูปชลิลใ์นสไตลย์ุโรป  อสิระให ้

ทา่นเดนิเลน่ และถา่ยรูปตามอธัยาศยั 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นสูส่นามบนิเซีย่งไฮ ้

17.25  น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 665 

21.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

 

เซีย่งไฮ ้อูซ่ ีเมอืงโบรำณอูเ่จ ิน้  เวนชิแหง่เจอ้เจยีง  5 วนั 4 คนืโดยสำยกำรบนิไทย 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ12 ปี 
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

วนัที ่27-31 ธ.ค. 61 25,888 25,888 25,888 5,000 13,888 

วนัที ่28 ธ.ค.-01 ม.ค. 62 29,888 29,888 29,888 5,000 12,888 

วนัที ่30ธ.ค.-03 ม.ค. 62       28,888 28,888 28,888 5,000 12,888 

วนัที ่16-20 ก.พ.62 22,888 22,888 22,888 5,000 11,888 

วนัที ่27 ก.พ.-03 ม.ีค.62 22,888 22,888 22,888 5,000 11,888 

วนัที ่07-11 ม.ีค.62 22,888 22,888 22,888 5,000 11,888 

วนัที ่13-17 ม.ีค.62 22,888 22,888 22,888 5,000 11,888 

วนัที ่15-19 ม.ีค.62 22,888 22,888 22,888 5,000 11,888 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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วนัที ่20-24 ม.ีค.62 22,888 22,888 22,888 5,000 11,888 

วนัที ่27-31 ม.ีค.62 22,888 22,888 22,888 5,000 11,888 

วนัที ่29 ม.ีค.-02 เม.ย.62 23,888 23,888 23,888 5,000 12,888 

***  รำคำเด็กทำรก(อำยไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทำงกลบั)  ทำ่นละ 5,888 *** 

รำคำนีร้วมรำยกำรทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ  (ไมร่วมวซีำ่จนี) 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่จนีแบบเดีย่ว  ทำ่นละ 1,500 บำท*** 

รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ คนขบัรถ รวม 150 หยวน/ทำ่น/ทรปิ   

กรณีทีผู่เ้ดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น เก็บคำ่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่ และ คนขบัรถ รวม 200 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้ (ขอความรว่มมอืลกูคา้ทกุทา่นแชเ่ทา้), ไขม่กุ, 

รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ 

ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่ก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
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5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น  

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง,คา่โทรศัพท,์คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน/ทา่น/ทรปิ  

**กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เกบ็ คา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 200 หยวน /

ทา่น/ทรปิ** 

        8.      คา่ธรรมเนยีมยืน่วซีา่จนี แบบเดีย่ว 4 วัน ท าการ ส าหรับพาสปอรต์ไทย ทา่นละ 1,500 บาท 

 

หมำยเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกู

ท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
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9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 
**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 
- ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  
- ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื
เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่น
จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 5,060 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  1,600 บาท ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา 
- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
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1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง
นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล
สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  
ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ 

เนือ่งจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 

 


