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พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ | หมูบ้่านเหนียนฮวาวานพร้อมพกั 5 ดาวในหมูบ้่าน 
 ย่านเมืองเก่าเซ่ียงไฮ้ 1192 ซอย | พกัหรู SHERATON HUZHOU ระดบั 7 ดาว 

 

  

 

 

 

  

เซ่ียงไฮ้ อู๋ซี หโูจว พักหรูพรีเมี่ยม 7 ดาว 5 วัน 3 คืน 

เดนิทาง กนัยายน 2562  

 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพียง 15,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ ( MU548 :02.30-07.40) 
วนัท่ี 2. เซ่ียงไฮ้ (สนามบนิเซ่ียงไฮ้ผูต่ง) – อู๋ซี – พระใหญ่หลงิซาน (รวมรถราง) – หมูบ้่านเหนียนฮวาวาน – ชมแสงสีเสียงยามค ่าคืน 
วนัท่ี 3. อู๋ซี – หมูบ้่านเหนียนฮวาวาน – หโูจว (OPTION : ล่องเรือทะเลสาบไท่หู) – ตลาดท่าเรือชาวประมง – พกัหรู SHERATON HUZHOU 

อิสระเดนิเลน่ชมววิสวยงามยามค ่าคืน (OPTION : โชว์ DREAM DIAMON) 
วนัท่ี 4. หโูจว – เซ่ียงไฮ้ – ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ) – ตลาดเฉินหวงเม่ียว – หาดไวท่าน – STARBUCKS RESERVE ROASTERY  
             (OPTION :  ล่องเรือแม่น า้หวงผู่) 
วนัท่ี 5. ศนูย์หยก – ย่านเมืองเก่าเซ่ียงไฮ้ 1192 ซอย – ศนูย์ผ้าไหม – เซ่ียงไฮ้ (สนามบนิเซ่ียงไฮ้ผูต่ง) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ  
         ( FM853:18.25-21.55) 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

  2 เซ่ียงไฮ้ อู๋ซี หโูจว พกัหรูพรีเม่ียม 7 ดาว 5 วนั 3 คืน โดย สายการบนิไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์                 [GQ1PVG-MU002] 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ( MU548 :02.30-07.40) 

22.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้4 ประต ู9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์

ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางให้กบัทกุท่าน 

วันที่2 
เซ่ียงไฮ้ (สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง) – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) – 
หมู่บ้านเหนียนฮวาวาน – ชมแสงสีเสียงยามค ่าคืน 

02.30 น. ออกเดนิทางสู ่มหานครเซ่ียงไฮ้ โดยเท่ียวบนิท่ี โดยเท่ียวบนิท่ี MU548 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
07.40 น.  เดนิทางถึง สนามบนินานาชาตผู่ิตงเมืองเอกเทศเซ่ียงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชมุชนเก่าตัง้แตย่คุสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บ้าน

ชาวประมงจนถึงสมยัราชวงศ์ซ่งได้เปล่ียนแปลงเป็นเซ่ียงไฮ้ซึ่งขณะนัน้เป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลงัจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตวั
เมืองเซ่ียงไฮ้ถกูเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาต ิตัง้อยู่ริมแมน่ า้หวงผู ่ห่างจากปากแม่น า้แยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบ่ง
ออกเป็น 2 เขต คือ เขตผูต่ง(ใหม)่ และเขตผูซี่(เก่า) กัน้โดยแมน่ า้หวงผู ่น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมือง 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองอู๋ซี  (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมเบา และมีฉายาว่า เมืองเซ่ียงไฮ้
น้อย เดมิมีช่ือวา่ ซีซาน เลา่กนัวา่เม่ือสองพนัปีก่อนมีการผลติดีบกุในเมืองนีแ้ละตอ่มาแร่ดีบกุถกูขดุเจาะจนหมดสิน้ แต่บงัเอิญมี
คนขดุพบศลิาจารึกโบราณชิน้หนึ่งมีใจความว่า “มีอาวธุ แผ่นดินจะไม่สงบ หากปราศจากอาวธุแผ่นดินจะร่มเย็นเป็นสขุ” จึงได้
เปล่ียนช่ือใหมว่า่อู๋ซี แปลวา่ไมมี่ตะกัว่  และเมืองอู๋ซียงั มีทะเลสาบไท่หลู้อมรอบ ซึ่งทะเลสาบไท่หู เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน า้
จืดท่ีมีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ประวตัศิาสตร์ยาวนานร่วมสามพนักวา่ปีในยคุราชวงศ์โจวและฉินอีกด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ ซีโครงหมูอู๋ซี) 
  น าท่านสู ่วัดพระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)  ชมพระพทุธรูปปางห้ามญาตทิองส าริดองค์ใหญ่ท่ีเขาหลิงซาน ซึ่งมีความสงู 88 

เมตร หนัก 700 ตัน ประทับอยู่บนเนินเขาหลิงซาน หันพระพกัตร์ออกสู่ทะเลสาบไท่หู  ภายในบ ริเวณวัดยังมีจุดแสดงรูปปัน้
จ าลองพระพทุธเจ้าประสตูใินดอกบวั โดยกลีบดอกบวัจะค่อยๆบานออก จนกระทั่งก าเนิดพระพทุธเจ้าขึน้  พร้อมกับการแสดง
น า้พดุนตรี  สร้างความน่าสนใจแก่นกัท่องเท่ียวเป็นอย่างย่ืง  น าท่านนัง่รถกอล์ฟ ขึน้สูพ่ระพทุธรูปขนาดใหญ่ ให้ท่านได้นมสัการ
พระใหญ่หลนิซานต้าฝอ(พระพทุธเจ้าปางประสตู)ิ ท่ีมีพระพกัตร์สง่างาม เชิญท่านไหว้พระขอพรตามอธัยาศยั 

 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บ้านเหนียนฮวาวาน ตัง้อยู่ไมใ่กล้ๆกับพระพทุธรูปหลิงซาน เป็นเมืองโบราณท่ีสร้านขึน้มาใหม่ มี

ลกัษณะแบบผสมผสานสไตล์จีนและญ่ีปุ่ น  ซึ่งมีภูมิทัศน์พืน้ท่ีท่ีสวยงามหันหน้าไปทางทะเลสาบ  และยังมีภูเขาท่ีอยู่ติดกับ
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พระพทุธรูปหลงิซาน  เหมาะกบัการเป็นสถานท่ีพกัผอ่นเป็นอย่างมาก   
 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร   
ที่พัก โรงแรม Wuxing Inn Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (พักในหมู่บ้าน) หลงัอาหารค ่า ท่านจะได้อิสระเดินเล่นชม 

การแสดงน า้พแุละแสงสีเสียง ยามค ่าคืนในหมูบ้่าน  

วันที่ 3 
อู๋ซี – หมู่บ้านเหนียนฮวาวาน – หูโจว (OPTION : ล่องเรือทะเลสาบไท่หู ) – 
ตลาดท่าเรือชาวประมง – พักหรู SHERATON HUZHOU – อิสระเดินเล่นชมวิว
สวยงามยามค ่าคืน (OPTION : โชว์ DREAM DIAMON) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 อิสระให้ท่านอิสระเดนิเลน่ชมบรรยายกาศรอบๆ หมู่บ้านเหนียนฮวาวาน  ช่วงเช้าตามอัธยาศยั  และท่านยังสามารถเลือกซือ้

ขนม ของฝากท้องถิ่นจากท่ีน่ีได้อีกด้วย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองหูโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)  ตัง้อยู่ทาง
ภาคเหนือของมณฑลเจ้อเจียง ทางเหนือตดิกบัทะเลสาบไท่หูซึ่งกัน้กางระหว่างเมืองหูโจวกับเมืองอู๋ซีและ เมืองซูโจว เป็นเมือง
เดียวในบริเวณรอบทะเลสาบไท่ห ูท่ีใช้ช่ือทะเลสาบมาตัง้เป็นช่ือ เมือง และเป็นเมืองแห่งพู่กันจีน  เมืองหูโจวให้ความส าคญักับ
การศึกษาและวัฒนธรรม และเป็นแหล่งก าเนิดของนักปราชญ์จ านวนมากมาตัง้แต่สมัยโบราณ นักเขียนอักษรศิลป์จีนท่ีมี
ช่ือเสียง อาทิ หวงั ซีจือ หวงั เซ่ียนจือและซูซ่ือเคยอาศยัอยู่ท่ีเมืองหูโจว ซึ่งเป็นเหล่าบุคคลท่ีได้ผลกัดนัการพฒันาการผลิตพู่กัน
จีน และท าให้เมืองหโูจวมีวฒันธรรมของพูก่นัจีนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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 OPTION : ท่านสามารถเลือกซือ้ทวัร์เสริม  ล่องเรือแม่น า้ไท่หู (ราคาท่านละ 600 บาท ) 
เป็นทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่  ตัง้อยู่บริเวณสามเหล่ียมปากแมน่ า้แยงซีเกียง มีขนาด 2,250 ตารางกิโลเมตรและความลึกเฉล่ีย 
2 เมตร โดยจัดเป็นทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่อันดบั 3 ของจีน รองจากทะเลสาบโผหยางและทะเลสาบต้งถิง ให้ท่านล่องเรือ
สมัผสัธรรมชาตอินัสวยงามของทะเลสาบแห่งนี ้   

 น าท่านสู ่ตลาดท่าเรือชาวประมง เป็นถนนคนเดินและเป็นตลาดท่ีมีสินค้าอาหารท้องถิ่นของชาวพืน้เมืองวางจ าหน่ายให้แก่
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียว อิสระให้ท่านเลือกซือ้สนิค้า อาหาร ของกินเลน่ ตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านเข้าเช็คอินท่ีพกั Sheraton Huzhou Hot Spring Resort ตัง้อยู่ริมทะเลสาบไท่หู เมืองหูโจว ทาง
ตะวนัออกของจีน ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกชาวปักกิ่ง นายหม่า ยั่นสง จาก เอ็มเอดี อาร์คิเตคทส์ โดยเขากล่าวว่า รูปทรงของ
อาคารนีไ้ด้รับแรงบนัดาลใจมาจากธรรมชาติของทะเลสาบไท่หู ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของอาคารนี ้โรงแรมเป็นรูปทรงโค้งมลูค่า ก่อสร้าง 
1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มี 2 ตึกเช่ือมกัน โดยแต่ละตึกมี 27 ชัน้ รวมทัง้หมด 321 ห้อง ประกอบด้วยสระว่ายน า้ ภัตตาคาร 
นอกจากนี ้ภายในโถงล็อบบีเ้ลาจน์ ยังตกแต่งด้วยแก้วเจียระไนสวารอฟสกี ้ห้อยระย้าบนเพดาน กลมกลืนกับก้อนหยกขนาด
ใหญ่ ภายในห้องพกักว้างขวาง สะอาด และยังสามารถมองเห็นวิวธรรมชาติท่ีสวยงามเป็นอย่างดีอีกด้วย ให้ท่านพกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

 

 
 อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย  

ที่พัก โรงแรม Sheraton Huzhou Hot Spring Resort หรือ เทียบเท่า 5 ดาว ภายในห้องพกักว้างขวาง สะอาด และยงัสามารถมองเห็น
ววิธรรมชาตท่ีิสวยงามเป็นอย่างดีอีกด้วย เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 OPTION :  ท่านสามารถเลือกซือ้ทวัร์เสริมโชว์  DREAM  DIAMOND (ราคาท่านละ 1,500 บาท)  
เป็นโชว์ท่ีอยู่ในโรงละคร  เป็นโชว์ท่ีแสดงหเห็นถึง การผสมผสานระหว่าง วิถีชีวิตคนท้องถิ่น ศิลปะดนตรี และความสวยงาม ซึ่ง
สามารถเข้ากนัได้อย่างลงตวั  

วันที่ 4 
หูโจว – เซี่ยงไฮ้ – ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว – หาดไว่ทาน – 
STARBUCKS RESERVE ROASTERY (OPTION : ล่องเรือแม่น า้หวงผู่ ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านเดนิทางสู ่มหานครเซ่ียงไฮ้ (ใช้เวลาเดนิทาง 2.30 ช่ัวโมง) เป็นเมืองศนูย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค

ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทนุ รวมถึง ด้านแฟชัน่ และการท่องเท่ียว เซ่ียงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาว
จีน โดยถือได้วา่เซ่ียงไฮ้เป็นสญัลกัษณ์ของจีนยคุใหมใ่นด้านความก้าวหน้าและความทนัสมยั  น าท่านแวะ ศูนย์นวดเท้า(ยาบัว
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หิมะ) เป่าซูหลิง หรือในช่ือว่า ยาบวัหิมะ ยาประจ าบ้านท่ีมีช่ือเสียง และฟังพรรยายสรรพคุณของยาสมุนไพรจีนแต่ละชนิด  
หมายเหตุ : ขอความร่วมมือทุกท่านกรุณาแช่เท้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านสู ่ตลาดเฉินหวังเม่ียว หรือท่ีเรียกกนัวา่ ศาลเจ้าพอ่หลกัเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศนูย์รวมสินค้า

และอาหารพืน้เมืองท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาวเซ่ียงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบนัได้อย่างลงตวั ซึ่งเป็นย่าน
สนิค้าราคาถกูท่ีมีช่ืออีกย่านหนึ่งของนครเซ่ียงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

 
น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขต
สถาปัตยกรรมท่ีได้ช่ือว่า “พิพิธภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสญัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ้ อีกทัง้ถือเป็นศนูย์กลางทางด้าน
การเงินการธนาคารท่ีส าคญั แห่งหนึ่งของเซ่ียงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไวท่านเป็นแหลง่รวมศลิปะสถาปัตยกรรมท่ีหลากหลาย เช่น 
สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นท่ีตัง้ของหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น กรมศลุกากร โรงแรม  

 
 น าท่านสู่ร้านกาแฟ  Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซ่ียงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า ส าหรับสาขา 

Reserve Roastery ท่ีเพิ่งเปิดให้บริการในเซ่ียงไฮ้ใหม่หมาดเม่ือวนัท่ี 6 ธ.ค.ท่ีผ่านมานี ้สาขานีน้อกจากความยิ่งใหญ่อลงัการ
แล้ว ยังมีบาร์จิบกาแฟท่ียาวท่ีสุดในโลก ถึง 88 ฟุต  ขึน้แท่นเป็นสาขาท่ีมีบาร์จิบกาแฟยาวท่ีสดุในโลกของ Starbucks ลกูค้า
สามารถมาชมการคัว่กาแฟสดๆ สมัผสับรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเคร่ืองดื่มต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทัง้เคร่ืองดื่มท่ีมี
เฉพาะสาขานีแ้ห่งเดียวเท่านัน้   
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 OPTION : ท่านสามารถเลือกซือ้ทวัร์เสริม ล่องเรือแม่น า้หวงผู่ (ราคาท่านละ 1,000 บาท) 

แมน่ า้หวงผู ่ถือได้วา่เป็นแมน่ า้สายท่ีส าคญัของเมืองเซ่ียงไฮ้ ด้วยเป็นแม่น า้ท่ีไหลแยกมาจากแม่น า้แยงซี แล้วไหลผ่านเข้ามายัง
เมืองเซ่ียงไฮ้ หล่อเลีย้งผู้คนและเป็นส่วนหนึ่งของคนท่ีน่ีมาหลายชั่วอายุคน กิจกรรมท่ีห้ามพลาดเม่ือมายังเซ่ียงไฮ้ก็คือการ
ลอ่งเรือในแมน่ า้หวงผู ่เพ่ือชมความงดงามของสถาปัตยกรรมของตึกอาคารเก่าแก่ และชมวิถีชีวิตของผู้คนท่ีใช้ชีวิตอยู่ริมแม่น า้
แห่งนี ้ซึ่งการลอ่งเรือในยามค ่าคืนก็จะมีความสวยงามไปอีกรูปแบบ ด้วยนักท่องเท่ียวจะได้เห็นสีสนัของเมืองท่ีสว่างไสวไปด้วย
ไฟจากตกึรามบ้านช่องของผู้คน พร้อมทัง้ตกึสงูใหญ่ริมแม่น า้ และท่ีขาดไม่ได้ก็คือทัศนียภาพของหอไข่มกุตะวนัออกในยามค ่า
คืนนัน่เอง 

ที่พัก โรงแรม Shanghai Sanjiagang Greenland  Hotel หรือเทียบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วันที่ 5 
ศูนย์หยก – ย่านเมืองเก่าเซี่ยงไฮ้ 1192 ซอย – ศูนย์ผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ (สนามบิน
เซี่ยงไฮ้ผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ( FM853:18.25-21.55) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 จากนัน้แวะชม ศนูย์อญัมณีล า้คา่ หยก เป็นเคร่ืองประดบัท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเช่ือว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตราย

ได้ให้ท่านได้เลือกซือ้ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน 
 น าท่านสู ่ย่านเมืองเก่าเซ่ียงไฮ้ 1192 ซอย เป็นย่านทีฮอตฮิตมาก  ส าหรับคนท่ีชอบถ่ายรูป ซึ่งจะมีลกัษณะเป็นศิลปะย้อนยุค 

หรือท่ีปัจจบุนัเรียกวา่ แนวสตรีทอาร์ต  ภายในเตม็ไปด้วยคาเฟ่  ร้านค้า ร้านกาแฟ และร้านขายของท่ีระลึก ต่างๆมากมาย โดย
แบง่เป็นซอยตา่งๆมากถึง 1192 ซอย  อิสระให้ท่านเดนิเลน่ ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ  เส่ียวหลงเปา) 
 น าท่านเย่ียมชม ศูนย์ผ้าไหม ผลติภณัฑ์ท่ีท าจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า ผ้าพนัคอ ฯลฯ ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมาผลิตเป็น

สนิค้าทัง้ใช้เคร่ืองจกัร ชมการดงึใยไหมรังแฝดเพ่ือมาท าไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกบัการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใช้เอง   
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเซ่ียงไฮ้ผู่ตง 

18.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี FM853 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) หริอเที่ยวบนิ MU547 / 21.35-01.05+1  
21.55 น. เดนิทางถึงสนามบนิ สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

เซี่ยงไฮ้ อู๋ซ ีหูโจว พักหรูพรีเมี่ยม 7 ดาว 5 วนั 3 คืน โดย สายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์/เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 07-11 ก.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 6,500.- 10,900.- 
วนัท่ี 21-25  ก.ย. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 6,500.- 10,900.- 
ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวีซ่าจีน) 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพ่ือ

เช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บนิและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
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    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพัก

โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการ
เหมาจ่ายในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้ มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้ มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 

2.    คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,500 บาท 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

  9 เซ่ียงไฮ้ อู๋ซี หโูจว พกัหรูพรีเม่ียม 7 ดาว 5 วนั 3 คืน โดย สายการบนิไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์                 [GQ1PVG-MU002] 

 

วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้ส าเนาหน้า

พาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมลูชัดเจน และรูปถ่ายสแกน1 รูป และต้องส่งเอกสารล่วงหน้า 14 
วนัก่อนเดนิทาง) 
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลกิหรือระงบัการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดๆทัง้สิน้ ท า
ให้ไมส่ามารถย่ืนวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 1,650 บาท พร้อมเอกสาร
เพิม่เตมิเพ่ือท าการย่ืนค าขอวีซ่าเด่ียวผา่นศนูย์รับย่ืน    
โปรดทราบ  ท่ีมีความประสงค์ ย่ืนค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ.  
ดงัต่อไปนีต้ัง้แต่ ปี 2014 เป็นต้นมา ไม่สามารถย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ได้ต้องย่ืนวีซ่าจีนแบบเดี่ยว
เท่านัน้ และใช้เวลามากกวา่ก าหนดการเดมิ 4 วนัท าการ 
 1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อซุเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 
8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต ์11.ซาอดุีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงักา 16.ลเิบีย 17.
ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตรุกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเลีย   
        กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีด าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลกิเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที 
ไมส่ามารถน าไปใช้กบัการเดนิทางครัง้อ่ืนๆ ได้ และการยกเลกิเดนิทางไมส่ามารถคืนเงินคา่วีซ่าได้ทกุกรณี 

3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 
สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม , ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด

ฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่สงบ

ทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหาย
หรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวสิยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ
คา่บริการท่ีท่านได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง 
และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 
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6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
ราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การ
บริการจากสายการบนิบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ี
จะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียว
สถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซ่าเด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และต้องไมใ่ช่สติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพวิเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
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 ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน ญาติท่ีติดต่อได้
ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้
วา่ให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ 
อย่างน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร เพิ่มเติม
หรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่าน
จะต้องรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้เดนิทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เน่ืองจากผู้เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิม่ 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จ่ายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิ่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และต้องไมใ่ช่สติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพวิเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
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6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทับร้านท่ี
แปล 

 
สถานฑูตจีนอาจปฏเิสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพวิเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซ่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จ่ายเพิม่ท่านละ  1,125 บาท  

 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
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1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 
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