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เซยีงไฮส้บาย เฮฮาสวนสนกุดสินยี ์

 
6 วนั 4 คนืโดยสายการ

ไฮไลทท์วัร.์..เซยีงไฮ ้
 ลอ่งเรอืชมทวิทศัน ์บนทะเลสาบซหี ู
 ไหวพ้ระใหญห่ลงิซาน...ชมพทุธศลิป์ศาลาฝานกง
 ชมหาดไวท่าน หาดในตํานาน เจา้พอ่เซยีงไฮ้
 เช็คอนิ Starbucks Reserve Roastery
 เมนูพเิศษ...ไกแ่ดง, ไกข่อทาน ,
 เต็มอมิจใุจ กบัสวนสนุก เซยีงไฮ ้

 

 

สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์
คนืโดยสายการบนิ แอร ์เอเชยี เอ็กซ ์(XJ) 

ลอ่งเรอืชมทวิทศัน ์บนทะเลสาบซหี ูสวนงามดงัตอ้งมนต ์
ชมพทุธศลิป์ศาลาฝานกง 

เจา้พอ่เซยีงไฮ ้และชอ้ปปิง ถนนนานกงิ 
Starbucks Reserve Roasteryสาขาทใีหญท่สีุดในโลก 

,หมูพนัปี, ซโีครงหมูอูซ๋ ี 
สวนสนุก เซยีงไฮ ้ดสินยีแ์ลนด(์รวมคา่เขา้) 
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รายละเอยีดการเดนิทาง
วนั โปรแกรมการเดนิทาง

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิดอนเมอืง 

2 
เซยีงไฮ-้ หังโจว –ผลติภณัฑย์างพารา 
ทะเลสาบซหี ู– หมูบ่า้นใบชาหลงจงิ 
ซง่เหอฝังเจยี 

3 หังโจว– ผลติภณัฑผ์า้ไหม - อูซ๋ ี–
– ศาลาฝานกง – ศนูยเ์พาะเลยีงไขม่กุ 

4 อูซ๋ ี– เซยีงไฮ ้– อสิระ เซยีงไฮด้สินยีแ์ลนด์

5 
ศนูยก์ารแพทยจ์นีแผนโบราณ – หาดไวท่าน 
อโุมงคเ์ลเซอร ์– ศนูยอ์ญัมณีหยก 
Shanghai Starbucks Reserve Roastery

6 เซยีงไฮ ้– กรงุเทพ 

หมายเหต ุ:  ยงัไมร่วมคา่วซีา่จนี
กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถทา่นละ 

กรณีกรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 

 

เครอืง 
ทนีงัแบบ 3–3-3 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ–สนามบนิดอนเมอืง
23.30 น. คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิดอนเมอืง

ตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น

วนัทสีองของการเดนิทาง 

เซยีงไฮ–้หงัโจว– ผลติภณัฑย์างพารา
ถนนโบราณซง่เหอฝงัเจยี 
00.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเซยีงไฮ ้โดยเทยีวบนิท ี
05.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิูต่งเมอืงเอกเทศเซยีงไฮ้

หมู่บา้นชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศซ์่งไดเ้ปลยีนแปลงเป็นเซยีงไฮซ้งึขณะนันเป็นเพยีงชมุชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิน 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง เย็น 

x x ✈ 

ผลติภณัฑย์างพารา – ลอ่งเรอื
หมูบ่า้นใบชาหลงจงิ – ถนนโบราณ 🍽 🍽 🍽 

– พระใหญห่ลงิซาน 
ศนูยเ์พาะเลยีงไขม่กุ  🍽 🍽 🍽 

อสิระ เซยีงไฮด้สินยีแ์ลนด ์  🍽 x x 

หาดไวท่าน – 
ศนูยอ์ญัมณีหยก – ถนนนานกงิ –

Shanghai Starbucks Reserve Roastery 
 🍽 🍽 🍽 

✈   

ยงัไมร่วมคา่วซีา่จนี (แบบเดยีว) ทา่นละ 1,500 
ปไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถทา่นละ 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

กรณีกรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพมิ 50 หยวน รวมเป็น 

บรกิารอาหารรอ้น 
บนเครอืง 

ทงัขาไป–ขากลบั 

นาํหนกัสมัภาระ
ขาไป 

 

X 

 

ดอนเมอืง 
ดอนเมอืงประตู  2–4เคานเ์ตอร3์ สายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์

ตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

ผลติภณัฑย์างพารา– ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี–ู หมูบ่า้นใบชาหลงจงิ

ออกเดนิทางสู ่เมอืงเซยีงไฮ ้โดยเทยีวบนิท ีXJ760 
สนามบนินานาชาตผิูต่งเมอืงเอกเทศเซยีงไฮ ้ซงึถอืเป็นชมุชนเกา่ตังแตยุ่คสามก๊ก 

หมู่บา้นชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศซ์่งไดเ้ปลยีนแปลงเป็นเซยีงไฮซ้งึขณะนันเป็นเพยีงชมุชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิน 

โรงแรมทพีกั 

 

HANGZHOU BEST WESTERN 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

WUXI INTERNATIONAL 
HOTELหรอืเทยีบเทา 4* 

EXPRESS BY HOLIDAY INN 
SHANGHAIหรอืเทยีบเทา่ 4* 

SHANGHAI XINYUE ROYAL 
HOTELหรอืเทยีบเทา่ 4* 

 

500 บาท ** 
ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

หยวน รวมเป็น 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

นาํหนกัสมัภาระ 
ขาไป – ขากลบั 20กก. 

 

เอเชยี เอ็กซ ์โดยมเีจา้หนา้ท ีคอยใหก้าร
 

หมูบ่า้นใบชาหลงจงิ– 

ซงึถอืเป็นชมุชนเกา่ตังแตยุ่คสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็น
หมู่บา้นชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศซ์่งไดเ้ปลยีนแปลงเป็นเซยีงไฮซ้งึขณะนันเป็นเพยีงชมุชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิน 
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ค.ศ. 1848 ตัวเมอืงเซยีงไฮถู้กเปิดเป็นเมอืงท่าและเขตเชา่ของนานาชาต ิตังอยู่รมิแม่นําหวงผู่ ห่างจากปากแม่นําแยงซี
เกยีง 17 กโิลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คอื เขตผู่ตง(ใหม)่ และเขตผู่ซ(ีเกา่) กันโดยแม่นําหวงผู่ นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมอืง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบรเิวณใกลส้นามบนิ 
 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงหงัโจวซงึเป็นเมอืงหลวงของมณฑลเจ๋อเจยีงซงึมคีวามมังคังมากทสีดุแห่งหนงึเป็นแหล่งเภสัช

อตุสาหกรรมและสถาบันศลิปะทมีชีอืเสยีงแห่งหนึงของประเทศจนีซงึในอดตีมคํีาเปรียบเปรยถงึความสวยงามของเมอืง
หังโจวและซโูจววา่“บนฟ้ามสีวรรคบ์นดนิมซี(ูโจว) หัง(โจว)” เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันงดงามสองฟากถนนเมอืงหังโจว 
เคยไดรั้บการจัดอันดับว่าเป็นเมืองทน่ีาอยู่ลําดับตน้ๆ ของเมืองจนี ในปัจจุบันนอกจากขนึชอืเรอืงชาหลงจงิแลว้  เมือง
หังโจว ยังเป็นทตีงัสาํนักงานใหญข่อง อาลบีาบา เจา้พ่อธรุกจิ อคีอมเมอรซ์ ยักษ์ใหญข่องโลก อกีดว้ย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ..เมนูพเิศษ...ไกข่อทาน+หมูตงโพ 
 นําทุกท่านล่องทะเลสาบซหีูตังอยู่ทางทศิตะวันตกของเมืองหังโจวทะเล

สาบมีลักษณะใกลเ้คียงกับวงรีมีเนือท ี5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบ
ประมาณ 15 กโิลเมตรนําลกึเฉลยี 1.5 เมตรสามดา้นถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขา
และอกีหนงึดา้นเป็นเมอืงรอบซหีูประกอบไปดว้ยสถานทสีําคัญมากกว่า 30 
แห่งและสถานทชีมทวิทัศน์มากกวา่ 40 แห่งโดยจุดสําคัญก็ไดแ้กห่นงึภูเขา
สองทางสามเกาะหา้ทะเลสาบและสบิทวิทัศน์นําท่านล่องเรอืผ่านชมสะพาน
ขาดซงึเป็นทมีาของตํานานเรอืง“นางพญางูขาว”และชมโคมไฟ 3 ดวงทับ
แสงจันทร์นําลกึ ซงึ โคมไฟ 3 ดวงนี ยังถูกนําไปเป็นภาพประกอบธนบัตร
ของจนีอกีดว้ย ตลอดจนชมธรรมชาตอิันงดงามสดชนืรอบๆทะเลสาบแห่งนีที
ไดรั้บสมญานามจากนักท่องเทยีวว่า“พฤกษชาตใินนครินทร์ในการประชุม 
G20  เมอืปี 2016 ทะเลสาบซหียูังเป็นทรัีบรองของเหลา่ผูนํ้าจากทงั 20 ประเทศอกีดว้ยจากนันนําทา่นสูห่มูบ่า้นเหมยเจยี
อ ู(ไรช่าหลงจงิ)แหลง่ผลติใบชาเขยีวทขีนึชอืของจนีใหท้า่นไดช้มิชาขนึชอืโดยกลา่วกันวา่“ดมืชาหลงจงิเพยีง 1 จบิปาก
จะหอมตลอดวนั”ชาหลงจงิ ถอืเป็น 1 ใน 4 ยอดใบชาของโลก ควบคูก่บัชาอสัสมั ชาซลีอน และชาเขยีวญปีุ่ น  

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงถนนโบราณเหอฝงัเจยีเป็นถนนสายหนงึทสีะทอ้นใหเ้ห็นประวตัศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอนัเกา่แกข่อง

หังโจวไดอ้ย่างดถีนนสายนมีคีวามยาว 460 เมตรกวา้ง120เมตรในปัจจุบนัยังคงไวซ้งึสภาพดงัเดมิของสงิปลกูสรา้งโบราณ
สว่นหนงึแลว้บา้นเรอืนทงัสองขา้งทางทสีรา้งขนึใหมล่ว้นสรา้งจากไมแ้ละมงุหลังคาสคีรามอสิระชอ้ปปิงตามอัธยาศัยกบั
สนิคา้พนืเมอืงของทรีะลกึและของเลน่มากมาย 

พกัท ี HANGZHOU BEST WESTERN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทสีามของการเดนิทาง 
หงัโจว– ผลติภณัฑผ์า้ไหม–อูซ๋–ี พระใหญห่ลงิซาน– ศาลาฝานกง– ศนูยผ์ลติภณัฑ์
ไขม่กุ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 นําทา่นเขา้ชมศูนยผ์ลติภณัฑผ์า้ไหม สนิคา้ขนึชอื ณ เมอืงถงเซยีง ในอดตีผา้ไหม เป็นสนิคา้เศรษฐกจิทสีําคัญของจนี 

อกีทงัเป็นหนงึในปัจจัยททํีาใหเ้กดิเสน้ทางสายไหมทเีปรยีบเสมอืนเสน้ทางสายสําคัญของกาแลกเปลยีอารยธรรมของทงั
ฝังตะวนัตกและโลกฝังตะวนัออก ใหท้า่นเลอืกชมผลติภัณฑท์ทํีาจากไหมไม่วา่จะเป็นเสอืผา้ผา้พันคอฯลฯชมวธิกีารนําเสน้
ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทงัใชเ้ครอืงจักรชมการดงึใยไหมรังแฝดเพอืมาทําไสน้วมผา้ห่มไหมเหมาะกับการซอืเป็นทังของ
ฝาก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษ....ซโีครงหมูอูซ๋ ี
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บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอูซ๋ซีงึเป็นเมอืงอตุสาหกรรมเบาและมฉีายาวา่เมอืงเซยีงไฮน้อ้ยเดมิมชีอืวา่ซซีานเลา่กันวา่เมอืสอง
พันปีก่อนมกีารผลติดบีุกในเมอืงนีและตอ่มาแร่ดบีุกถูกขดุเจาะจนหมดสนิแต่บังเอญิมคีนขดุพบศลิาจารกึโบราณชนิหนงึมี
ใจความวา่“มอีาวุธแผ่นดนิจะไม่สงบหากปราศจากอาวธุแผ่นดนิจะร่มเย็นเป็นสขุ”จงึไดเ้ปลยีนชอืใหม่ว่าอู๋ซแีปลวา่ไม่มี
ตะกัว นําท่านเดนิทางสูว่ดัพระใหญห่ลงิซานนมัสการพระใหญ่หลนิซานตา้ฝอ(พระพุทธเจา้ปางประสูต)ิ จากนันนังรถ

กอลฟ์สูพ่ระพุทธรูปขนาดใหญ่สงู88 เมตรเป็นพระพุทธรูปปางหา้ม
ญาตลิักษณะพระพักตร์สง่างามเชญิทา่นไหวพ้ระขอพรตามอัธยาศัย
จากนันนําท่านเขา้ชม ศาลาฝานกง เป็นสว่นหนงึของวัดพระใหญ่ห
ลงิซาน ภายในมกีารประดับประดาศลิปะแบบพุทธไวม้ากมาย อกีทัง
ก า ร แ ส ด ง แ ส ง สี  ภ า พ เ ขี ย น  เ มื อ ท่ า น ไ ด ้เ ข ้า ไ ป แ ล ้ว  จ ะ
เปรียบเสมือนอยุ่ในสรวง สรรค์ชันดุสติเลยทเีดยีว จากนันนําท่าน 
แวะชมศูนยเ์พาะเลยีงไขมุ่กอู๋ซ ีไขมุ่กเมอืงอูซ๋เีป็น ไขมุ่กทขีนึชอื
อันดับตน้ๆ ของจนี ดว้ยตัวเมอืงอูซ๋ตีังอยู่ใกลเ้คยีงกับทะเลสาบไท่ห ู
ทมีแีหล่งนําอันอุดมสมบูรณ์ หอยไข่มุกนําจดืทเีพาะเลยีงทมี ีไดใ้ห ้
ไขม่กุทมีคีณุภาพเป็นทยีอมรับในระดับสากล ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมครมี
ไขม่กุ และผลติภัณฑต์า่งๆ จากไขม่กุ  

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
ทพีกั WUXI INTERNATIONAL HOTEL  หรอืเทยีบเทา4* 

วนัทสีขีองการเดนิทาง 
อูซ๋–ี เซยีงไฮ–้ อสิระเซยีงไฮด้สินยีแ์ลนด ์
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 นําทา่นเดนิทางสูม่หานครเซยีงไฮ ้เป็นเมอืงศนูยก์ลางความเจรญิในดา้นตา่งๆ ของภูมภิาคทังทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้ 

การเงนิ การลงทนุ รวมถงึ ดา้นแฟชนั และการท่องเทยีว เซยีงไฮจ้งึนับเป็นความภาคภูมใิจของชาวจนี โดยถอืไดว้า่เซยีง
ไฮเ้ป็นสญัลักษณ์ของจนียุคใหม่ในดา้นความกา้วหนา้และความทันสมัย  จากนันเดนิทางสูS่hanghai Disneylandใหญ่
เป็นอนัดับสองของโลกดสินยีแ์ลนดเ์วอรช์นัเซยีงไฮจ้ะมตีัวละครในนทิานเรอืงใหม่ซงึออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับทเีซยีง
ไฮพ้รังพรอ้มดว้ยสงิดงึดดูใจยงิใหญ่อลังการเชน่ทมูอรโ์รวแ์ลนดอ์า่วขมุสมบัตดินิแดนแฟนตาซสีวนแห่งจนิตนาการภายใน
บรเิวณสวนสนุกแหง่นยีังแบง่พนืทสีว่นหนงึสําหรับเป็นเมอืงดสินียห์รอืดสินียท์าวน์ซงึประกอบดว้ยแหลง่ชอ้ปปิงรา้นอาหาร
และสงิบนัเทงินอกจากนันยังมโีรงแรมทพัีก2แหง่รวมทงั“วชิชงิสตารป์ารก์“ ( Wishing Star Park) บรเิวณชมทัศนียภาพ
ทสีวยงามตามธรรมชาตบินเนือท2ี,440ไร่และสวนโมเสกอันน่าตนืตาเล่าเรืองเกยีวกับ12นักษัตรดว้ยตัวละครของดสินีย์
นอกจากนันเซยีงไฮด้สินียแ์ลนดย์ังมปีราสาทเจา้หญงิ (The Enchanted Storybook Castle) ซงึเป็นสญัลักษณ์ของดสินีย์
แลนดข์นาดใหญ่ทสีดุและสงูทสีดุเทา่ทวีอลตด์สินียเ์คยสรา้งมาโดยประสาทแห่งนีจะเป็นทอียู่ของเจา้หญงิหลายองคอ์กี
ดว้ย 
***อสิระรับประทานอาหารกลางวนัและอาหารคําตามอัธยาศยั *** 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก 
พกัท ี EXPRESS BY HOLIDAY INN SHANGHAI  หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทหีา้ของการเดนิทาง 
ศนูยก์ารแพทยจ์นีแผนโบราณ– หาดไวท่าน– อุโมงคเ์ลเซอร–์ ศนูยอ์ญัมณีหยก– ถนน
นานกงิ– Shanghai Starbucks Reserve Roastery 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 นําท่านเขา้ฟังการสาธติและใหข้อ้มูลเกยีวกับการแพทยจ์นีแผนโบราณอันขนึชอื จากนันนําท่านสูบ่รเิวณหาดไวท่าน

ตงัอยูบ่นฝังตะวนัตกของแม่นําหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทไีดช้อืวา่“พพิธิภัณฑ์
นานาชาต”ิถอืเป็นสญัลักษณ์ทโีดดเดน่ของนครเซยีงไฮอ้กีทังถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทสีําคัญแห่ง
หนงึของเซยีงไฮต้ลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมทหีลากหลายเช่นสถาปัตยกรรมแบบโรมัน
โกธคิบารอครวมทงัการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเป็นทตีงัของหน่วยงานภาครัฐเชน่กรมศลุกากร
โรงแรมและสํานักงานใหญ่ จากนันนําทา่นนังรถไฟอุโมงเลเซอรล์อดอุโมงคใ์ตแ้ม่นําหวังผู่ซงึเป็นอโุมงคส์รา้งลกึลงไป
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จากพนืแมนํ่า9 เมตรยาว646.7 เมตรภายในประดบัตกแตง่ดว้ยไฟเลเซอรเ์ป็นรูปตา่งๆ 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ...เมนูพเิศษ..เสยีวหลงเปา 
บา่ย นําท่านแวะชม ศูนยอ์ญัมณีหยกอัญมณีลําค่าเครอืงประดับทนียิมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชอืว่าใสแ่ลว้จะชว่ยป้องกัน

อันตรายไดใ้หท้่านไดเ้ลอืกซอืกําไรหยกแหวนหยกหรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทมีคีณุภาพและมชีอืเสยีงของประเทศจนีนําทา่น
เดนิทางสูถ่นนนานกงิถนนแห่งนีเปรียบเหมือนย่านสลีมของเมอืงไทยหรือย่านออร์ชาร์ดของสงิคโปร์ถนนนีมคีวามยาว
ประมาณ 5 กโิลเมตรมหีา้งสรรพสนิคา้มากมายอยูบ่นถนนแหง่นเีป็นยา่นทคีกึคักและทันสมัยทสีดุในเซยีงไฮนํ้าทา่นชมรา้น
กาแฟStarbucks Reserve Roasteryสาขาใหมใ่นเซยีงไฮใ้หญก่วา่สาขาปกต ิ300 เทา่สาขาReserve Roasteryทเีพงิ
เปิดใหบ้รกิารในเซยีงไฮเ้มอืวนัท ี6 ธ.ค.ทผีา่นมามไีฮทไ์ลทน์อกจากความยงิใหญ่อลังการแลว้ยังมบีารจ์บิกาแฟทยีาวทสีดุ
ในโลกถงึ 88 ฟตุขนึแทน่เป็นสาขาทมีบีารจ์บิกาแฟยาวทสีดุในโลกของStarbucks ลกูคา้สามารถมาชมการคัวกาแฟสดๆ
สมัผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครอืงดมืตา่งๆกวา่ 100 เมนูรวมทงัเครอืงดมืทมีเีฉพาะสาขานแีหง่เดยีวเทา่นัน 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
พกัท ี SHANGHAI XINYUE ROYAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทหีกของการเดนิทาง 
เซยีงไฮ ้– กรงุเทพ(สนามบนิดอนเมอืง) 
03.00 น. MORNING CALL 
 นําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเซยีงไฮผู้ต่ง  
07.00 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพ โดยเทยีวบนิท ีXJ761 
10.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ…… 

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงั 

 

 

 

 

 

เซยีงไฮส้บายเฮฮา สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์
6 วนั 4 คนืโดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กัคู ่

1หอ้ง  
ทา่นละ 

ผูใ้หญ3่ทา่น 
1 หอ้ง 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
(เด็กตาํกวา่ 12ปี) 
พกักบัผูใ้หญ ่1

ทา่น ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอตาํกวา่ 12ปี) 

พกักบัผูใ้หญ ่
2ทา่นทา่นละ 

INFANT 
ทา่นละ 

จอยแลนด ์
ทา่นละ 

พกัเดยีว
เพมิ 

ทา่นละ 

24– 29 ก.ค. 61 19,991.- 19,991.- 19,991.- 19,991.- 6,991.- 12,991.- 4,499.- 

07 –12 ส.ค. 61 21,991.- 21,991.- 21,991.- 21,991.- 6,991.- 12,991.- 4,499.- 
12 –17 ต.ค.61 20,991.- 20,991.- 20,991.- 20,991.- 6,991.- 12,991.- 4,499.- 
18 –23 ต.ค. 61 22,991.- 22,991.- 22,991.- 22,991.- 6,991.- 14,991.- 4,499.- 
06 – 11 ธ.ค. 61 21,991.- 21,991.- 21,991.- 21,991.- 6,991.- 12,991.- 4,499.- 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลยีนแปลงรายการทอ่งเทยีว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทยีวบางรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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“ราคานสีาํหรบัลกูคา้ทถีอืพาสปอรต์ไทยเทา่นนั” 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถนิ*** 
ทา่นละ 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

กรณีทมีจํีานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บทปิเพมิ จา่ยทา่นละ 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
**ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี (แบบเดยีว) ทา่นละ 1,500 บาท 

 

 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทรีะบใุนโปรแกรมคอืรา้นนวดฝ่าเทา้+บัวหมิะ,รา้นชา, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมและรา้นหยกซงึ

จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพราะมผีลกับราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันักทอ่งเทยีวทกุทา่นทราบวา่ทกุ

รา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซงึจะใชเ้วลารา้นละ 60–90 นาท ีซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่ับความพอใจของ

ลกูคา้เป็นหลักไมม่กีารบังคับใดๆ ทังสนิ (หากทา่นใดอยูใ่นรา้นไมถ่งึตามเวลาทรีา้นกําหนด...และไมเ่ขา้รว่ม

กจิกรรมททีางรา้นจัดไวใ้หข้อสงวนสทิธเิก็บคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ 400 หยวนตอ่ทา่นตอ่รา้น 

 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครังจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯเพอืเช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง มฉิะนันทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ 

3.  การชาํระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทา่นละ10,000 บาท 

 3.2 กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15 – 20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจํา 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บคา้ใชจ้า่ยทงัหมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจําทพัีกโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทวัรท์งัหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขนึไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 
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อตัราบรกิารนรีวม 

1. คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ชนัประหยัด 

2. คา่โรงแรมทพัีกตามรายการทรีะบ ุ(สองทา่นตอ่หนงึหอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ

4. คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

 - เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี 

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํามัน 

9. นําหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 20 กโิลกรัม เทา่นัน  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขนึเครอืงไดท้า่นละ 1 ชนิ

นําหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากนําหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทสีายการบนิกําหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยสว่นที

เกนิตามทสีายการบนิกําหนด 

 

อตัราบรกิารนไีมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากนําหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

เพมิเตมิ 

3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทไีม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ทําใบอนุญาตทกีลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถทา่นละ 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพมิ 50 หยวน รวมเป็น 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.  คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซี่าเขา้ประเทศจนี(แบบเดยีว ยนืธรรมดา 4 วนัทําการ) ทา่นละ 1,500 บาท 

กรณีทเีจา้หนา้ทดํีาเนนิการออกเอกสารวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้มกีารยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถนําไปใชก้ับการ

เดนิทางครังอนืๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณ ี

9. คา่ภาษมีูลคา่เพมิ 7% 

 

หมายเหต ุ
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1. บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธแิละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารททีา่น

ไดช้ําระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

5. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลงัจากไดส้ํารองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมที

พักในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจบุนั หากราคาตวัเครอืงบนิปรับสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับราคาตวัเครอืงบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนันๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆ ทงัสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน 

9. หากไม่สามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทงัสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิาร

จัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธ ิไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจาก

ทา่นเป็นจํานวนเงนิ 400 หยวน / คน / รา้น 

11. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

  ครัง มเิชน่นันทางบรษัิท ฯ จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทงัสนิ 

 

เอกสารในการยนืวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายุการใชง้านไมต่ํากวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่าํรุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่าง

นอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นวิ พนืหลังสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยมิ

เห็นฟัน หา้มใสแ่วน่ตาดํา หา้มใสเ่สอืขาว หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา หรอืชดุ

ขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรูปปรนิจากคอมพวิเตอร ์

4. สาํหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งทําเรอืงแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นันกอ่นการสง่เอกสารยนืวี

ซา่ 

5. สาํเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รุณากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  



 

GT-PVGCA01   
GT-PVGXJ06 

 -  กรณีเด็กอายุตํากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, สาํเนาสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

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

 -  กรณีทเีด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกยีวกบัสถานทศีกึษาสถานททํีางานตําแหน่งงานทอียูปั่จจุบนัทอียู่ททํีางานญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นททํีางานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีารระงับ

การออกวซีา่เลม่ทมีปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดังนันกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วนัทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีนระเบยีบ

การยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทตู และบางครังบรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบใน

การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร 

APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่าง

นอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทํีางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางานในประเทศ

 ไทยเทา่นัน 

 - หากไม่ไดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนอืงจากผู ้

 เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยนืวซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีททีางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพมิ3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ จา่ยเพมิ 100 บาท 

 - เอกสารทตีอ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ทมีอีายุการใชง้านไมต่าํกวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

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

3. ใบอนุญาตการทํางาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน 

5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทแีปล) 

 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปน ี

1. ชอืเป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทดีเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. นํารูปถา่ยเกา่ ทถี่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. นํารูปถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั ทถีา่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พอืยนืทําวซีา่ 

4. นํารูปถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทปีรนิจากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยนืวซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ 1,050 บาท 
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(ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยยีม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศเนอืงจากสภาวะนํามนัโลกทมีกีารปรบัราคาสงูขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนํีามนั

ขนึในอนาคต ซงึทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ภาษนีาํมนัเพมิตามความเป็นจรงิ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
**สถานทตูจนีมกีารเปลยีนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปน*ี* 

เอกสารทใีชป้ระกอบการยนืขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดทงัหมดใหค้รบถว้น เพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 

ชอื-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ       โสด   แตง่งาน            หมา้ย             หยา่   

   ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน     จดทะเบยีน  ชอืคูส่มรส ................................................................................. 

ทอียูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ทอียูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 



 

GT-PVGCA01   
GT-PVGXJ06 

 

 

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

ชอืสถานททํีางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่................................................................. 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทอียูส่ถานททํีางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื.................................................................
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ถีกูตอ้งทสีามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนอืงจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่      ไมเ่คย       เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมอืวันท.ี........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันท.ี........... เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่     ไมเ่คย       เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมอืวันท.ี........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันท.ี........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชอืบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
 

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

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพมิเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่
สะดวกภายหลงั  ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทนี ี (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


