
เดดินทางสสสู่ประเทศจจีน โดยสายการบดิน AIR ASIA X
สสัมผสัสความยดิยิ่งใหญสู่ของมหานครเซจียิ่ยงไฮฮ้  จากชสัชั้น 118  ตตึกเซจียิ่ยงไฮฮ้ ทาวเวอรร

ลสู่องเรรือทะเลสาบซจีหส  นมสัสการพระใหญสู่หลดิงซาน พระพพทธรสปปางหฮ้ามญาตดิทจียิ่ใหญสู่ทจียิ่สพดในจจีน
นสัยิ่งรถไฟลอดอพโมงครเลเซอรรสสสู่หาดเจฮ้าพสู่อเซจียิ่ยงไฮฮ้    ตรืยิ่นตา ตรืยิ่นใจกสับแสง สจี เสจียง
ชฮ้อปปดิชั้ งจพใจถนนโบราณเหสู่อฟางเจจียิ่ย   ถนนนานกดิง   และตลาดเกสู่าเฉดินหวสังเมจียิ่ยว

เมนสพดิเศษ !! เสจียิ่ยวหลงเปา – ไกสู่แดง – ไกสู่ขอทาน – หมสพสันปจี  - ซจียิ่โครงหมสอสซจี



 วสันแรก           กรพงเทพฯ (ดอนเมรือง) - เซจียิ่ยงไฮฮ้

21.30 น. พรฮ้อมกสันทจียิ่สนามบดินดอนเมรือง อาคาร 1 ชสัชั้น 3 ประตสหมายเลข 1 เคานร เตอรร  2 สายการบดิน AIR ASIA X
(XJ) พบเจจ้าหนจ้าททที่ของบรริษษัทฯ คอยใหจ้การตจ้อนรษับ และออานวยความสะดวกในการเชช็คอรินสายการบดิน
AIR ASIA X ใชฮ้ เครรืยิ่ อง AIRBUS A330-300 จจานวน 377 ทจียิ่นสัยิ่ง  จสัดทจียิ่นสัยิ่งแบบ 3-3-3 มจีบรดิการ SNACK
BOX ทสัชั้งขาไปและขากลสับ  (นจชั้าหนสักกระเปป๋ า 20 กก./ทสู่าน หากตฮ้องการซรืชั้อนจชั้าหนสักเพดิยิ่ม ตฮ้องเสจียคสู่าใชฮ้จสู่าย)

 วสันทจียิ่สอง เซจียิ่ยงไฮฮ้  - หสังโจว – ลสู่องเรรือทะเลสาบซจีหส -หมสสู่บฮ้านชาหลงจดิยิ่ง - ถนนโบราณเหสู่อฟางเจจียิ่ย

00.15 น. นอาททุกททานเหรินฟจ้าสสทมหานครเซทที่ ยงไฮจ้ ประเทศจทน โดยเททที่ยวบรินททที่  XJ760 ระหวทางเดรินทางมทบรริ การ
SNACK BOX

05.30 น. เดรินทางถถึง ทสู่าอากาศยานนานาชาตดิซสู่างไหสู่ผสสู่ตง ประเทศจทน นอาททานผทานขษัขนตอนการตรวจคนเขจ้าเมมืองและ
รษับกระเปป๋ าสษัมภาระ  จากนษัขนนอาททานเดรินทางเขจ้าสสท  มหานครเซจียิ่ยงไฮฮ้  มหานครททที่ใหญทททที่สทุดของประเทศจทน
ตษัขงอยสทบรริ เวณปากแมทนอข าแยงซท เปช็ นศสนยย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกริจทางภาคตะวษันออกเฉทยงใตจ้ มทพมืขนททที่
6,200 ตร.กม. มทประชากรประมาณ  14  ลจ้านคน เปช็ นเมมืองททาพาณริชยย์ขนาดใหญทแหทงทะเลจทนใตจ้ ททที่ไดจ้รษับ
การพษัฒนาจนถสกขนานนามวทา นครปารทสแหทงตะวษันออก

เชฮ้ า รสับประทานอาหารเชฮ้ า ณ ภสัตตาคาร
จากนษัขนนอาททานเดรินทางสสท  เมรืองหสังโจว (ใชจ้เวลาเดรินทางประมาณ 3 ช.ม.) เมมืองเอกของมณฑลเจจ้อเจทยง
1 ใน 6 นครโบราณของจทน เปช็ นศสนยย์กลางเศรษฐกริจวษัฒนธรรม แหลทงเภสษัชอทุตสาหกรรมและสถาบษัน
ศริลปะททที่มทชมืที่อเสทยงแหทงหนถึที่ งของประเทศจทน

เทจียิ่ยง รสับประทานอาหารกลางวสัน ณ ภสัตตาคาร
จากนษัขนนอาททาน ลสู่องเรรือชมทะเลสาบซจีหส  ซถึที่ งกวทจทนบรรยายเปรทยบเปรยวทา ซทหสเหมมือนนางไซซท ไซซทสวยททุก
อรริยาบท ซทหสสวยททุกฤดสกาล  ทะเลสาบซทหสมทเนมืขอททที่ 5.66 ตารางกริโลเมตร ความยาวโดยรอบวษัดไดจ้ 15 กม.
นอข าลถึกเฉลทที่ย 1.5 เมตร ลทองเขจ้าสสท เขตทะเลสาบซทหสใหมท ลอด 3 สะพานดษังเขจ้าสสท เขตทะเลสาบซทหส เกทา
ชมทริวทษัศนย์สริบแหทงของทะเลสาบซทหส ซถึที่ งไดจ้แกท  ตจ้วนฉานเสทยน ซานถาน อริขนเหยริน และหนานผริงอทวนจง
ใหจ้ททานไดจ้ดมืที่มดอที่ากษับบรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศททที่ผทอนคลาย นอาททานชม หมสสู่บฮ้านชา
หลงจดิยิ่ง แหลทงผลริตใบชาททที่ขถึขนชมืที่อของหษังโจว ใบชา หลงจริที่ง  ซถึที่ งแปลวทา ชาบทอมษังกร ของทะเลสาบซทหสนษัขน
เปช็ นใบชาททที่มทชมืที่อเสทยงททที่สทุดชนริดหนถึที่ งของประเทศจทน กลทาวกษันวทา ดมืที่มชาหลงจริที่ง เพทยง 1 จริบ ปากจะหอม
ตลอดวษัน นอกจากจะมทไรทชาอษันกวจ้างใหญทใหจ้ชมแลจ้ว ย ษังจะไดจ้ชมกระบวนการผลริตใบชาแหจ้งและชริมชา
ดจ้วย  จากนษัขนนอาททานสสท  ถนนโบราณเหสู่อฟางเจจียิ่ย ตษัขงอยสทเชริงเขาอสป๋ซษันของเมมืองหษังโจว เปช็ นถนนสายหนถึที่ งททที่
สะทจ้อนใหจ้เหช็นประวษัตริศาสตรย์ และวษัฒนธรรมอษันเกทาแกทของหางโจไดจ้อยทางดท ถนนสายนทข มทความยาว 460
เมตร กวจ้าง 120 เมตร ในสมษัยราชวงศย์ซทงของจทนเมมืที่อ 880 กวทาปท กทอน ขณะททที่เมมืองหษังโจวเปช็ นราชธานทอยสทนษัขน
ถนนเหอฝษัที่งเจทยเปช็ นศสนยย์กลางทางวษัฒนธรรม เศรษฐกริจและการคจ้าในสมษัยนษัขน ในปษัจจทุบษันย ษังคงไวจ้ซถึที่ งสภาพ
ดษัขงเดริมของสริที่งปลสกสรจ้างโบราณสทวนหนถึที่ งแลจ้ว บจ้านเรมือนทษัขงสองขจ้างทางททที่สรจ้างขถึขนใหมทลจ้วนสรจ้างจากไมจ้
และมทุงหลษังคาสทคราม มทลษักษณะเรทยบงทายแบบโบราณ สองขจ้างถนนสายนทขสทวนใหญทเปช็ นรจ้านคจ้าทษัที่วไป 



คจยิ่า รสับประทานอาหารคจยิ่า ณ ภสัตตาคาร พดิเศษ !! บรดิการทสู่านดฮ้วย เมนสไกสู่ขอทาน และเมนสหมสพสันปจี
นจาทสู่านเขฮ้าสสสู่ทจียิ่พสัก ณ โรงแรม  RELAX HOTEL SHITAN เทจียบเทสู่าระดสับ 4 ดาว หรรือระดสับเทจียบเทสู่า

 วสันทจียิ่สาม รฮ้ านผฮ้าไหม – หสังโจว – อสป๋ซจี - พระใหญสู่หลดิงซาน (รวมรถราง) – รฮ้ านไขสู่มพก – เซจียิ่ยงไฮฮ้  - ขตึชั้น
ตตึกเชจียิ่ยงไฮฮ้  ทาวเวอรร  (ชสัชั้น 118)

เชฮ้ า รสับประทานอาหารเชฮ้ า ณ หฮ้องอาหารโรงแรม
จากนษัข นนอาททานเดรินทางสสท  เมรืองอสป๋ซจี  (ใชจ้เวลาเดรินทางประมาณ 3 ชษัที่วโมง) ซถึที่ งไดจ้รษับการขนานนามวทา
เซทที่ยงไฮจ้นจ้อย  เนมืที่องจากเปช็ นเมมืองอทุตสาหกรรมททที่มททะเลสาบไททหสลจ้อมรอบ ทะเลสาบไททหส เปช็ น 1 ใน 5 แหทง
ทะเลสาบนอข าจมืดททที่มทขนาดใหญทของจทน เปช็ นเมมืองเกทาแกทประวษัตริศาสตรย์ยาวนานรท วมสามพษันกวทาปท ใน
ยทุคราชวงศย์โจวและฉริน ระหวทางทางนอาททานแวะ รฮ้านผฮ้าไหม ททที่ขถึขนชมืที่อของประเทศของจทน  ใหจ้ททานไดจ้เลมือก
ซมืขอสรินคจ้าททที่ทอาจากผจ้าไหม เชทนผจ้าหทม เสมืขอผจ้า รองเทจ้า เปช็ นตจ้น

เทจียิ่ยง รสับปรสัทานอาหารกลางวสัน ณ ภสัตตาคาร พดิเศษ !! บรดิการทสู่านดฮ้วย เมนสซจียิ่โครงหมสอสป๋ซจี
นอาททานสษักการะ พระใหญสู่หลดิงซานตฮ้าฝอ (รวมรถราง) นอาททานชมพระพทุทธรสปปางหจ้ามญาตริทองสอารริดองคย์
ใหญทททที่เขาหลริงซาน ซถึที่ งมทความสสง 88 เมตร หนษัก 700 ตษัน ประทษับอยสทบนเนรินเขาหลริงซาน หษันพระพษักตรย์
ออกสสททะเลสาบไททหส  เปช็ นพระพทุทธรสปททที่มทพระพษักตรย์งดงาม ททที่เมมืที่อเดรินไปทางใด  ก ช็เหมมือนวทาองคย์พระ
กอาลษังมองตามเราอยสท ททุกวษันวษัดหลริงซานยษังมทจทุดแสดงรสปปษัข นจอาลองพระพทุทธเจจ้าก อาเนริดในดอกบษัว โดยกลทบ
ดอกบษัวคทอยๆบานออก จนกระทษัที่งกอาเนริดพระพทุทธเจจ้าขถึขน เปช็ นการแสดงททที่นทาตมืที่นตาตมืที่นใจ เพราะเปช็ นการ
แสดงประกอบกษับนอข าพทุดนตรท  พาททานชมหอพระพทุทธ ซถึที่ งสรจ้างขถึขนใหมทไดจ้อยทางสวยงาม ชมศาลาฝานกง
ตษัขงอยสทรริมทะเลสาบไททหสททที่กวจ้างใหญท ซถึที่ งใชจ้เปช็ นสถานททที่จษัดการประชทุมพทุทธศาสนาโลก ครษัข งททที่ 2 เปช็ นกลทุทม
สถาปษัตยกรรมททที่ยริที่งใหญทอลษังการ  นอาททานเดรินทางกลษับสสท  เมรืองเซจียิ่ยงไฮฮ้  (ใชจ้เวลาเดรินทางประมาณ 2 ชษัที่วโมง)
ระหวทางทางนอาททานแวะชม รฮ้านไขสู่มพก เลมือกซมืขอครทมไขทมทุกบอารทุงผริว ททที่สกษัดมาจากไขทมทุกนอข าจมืด ททที่เพาะเลทข ยง
ในทะเลสาบ จากนษัขนนอาททานขถึขนตถึก SHANGHAI TOWER (ชสัชั้น 118) ใหจ้ททานไดจ้เพลริดเพลรินในการชมวริว
มหานครเซทที่ยงไฮจ้จากมทุมสสง ตถึกเซทที่ยงไฮจ้ ทาวย์นเวอรย์ถสกสรจ้างขถึขนเคทยงคสทกษับตถึกระฟจ้าททที่เคยสสงททที่สทุดในจทนมา
กทอน อยทางตถึก จรินเมทา ทาวเวอรย์ และ ตถึกเซทที่ยงไฮจ้ เวริลดย์ ไฟแนนเชทยล เซช็นเตอรย์ (ตถึก SWFC) ซถึที่ งปษัจจทุบษัน
ครองตอา แหนทงตถึกททที่สส งททที่สทุ ดในจทน และสส งเปช็ นอษันดษับ 2 ของโลก การกทอสรจ้างอาคารเรริที่ มในเดมือน
พฤศจริกายน พ.ศ. 2551 โดยจะสรจ้างอาคารสสงประมาณ 632 เมตร (2,073 ฟทุต) และมท 121 ชษัขน ดจ้วยพมืขนททที่
380,000 ตารางเมตร (4,090,000 ตารางฟทุต) นอกจากนทข ย ษังมทปลทองลริฟตย์ยาวททที่สทุดในโลกอทกดจ้วย 

คจยิ่า รสับประทานอาหารคจยิ่า ณ ภสัตตาคาร พดิเศษ !! บรดิการทสู่านดฮ้วย เมนสเสจียิ่ยวหลงเปา
นจาทสู่านเขฮ้าสสสู่ทจียิ่พสัก ณ โรงแรม NEW YANGTE HOTEL เทจียบเทสู่าระดสับ 4 ดาว หรรือระดสับเทจียบเทสู่า

 วสันทจียิ่สจียิ่ ลอดอพโมงครเลเซอรร  - หาดไวทาน – ถนนนานกดิง – รฮ้ านนวดเทฮ้า(บสัวหดิมะ) – ตลาด 100 ปจี  
เฉดินหวสังเมจียิ่ยว - รฮ้ านหยก

เชฮ้ า รสับประทานอาหารเชฮ้ า ณ หฮ้องอาหารโรงแรม
นอาททานลอดผทาน อพโมงครเลเซอรร  เปช็ นอทุโมงคย์ลอดแมทนอข าสายแรกในประเทศจทน เพมืที่อขจ้ามไปยษังฝษัที่งตรงขจ้ามใชจ้
เวลาประมาณ 5 นาทท ภายในอทุโมงคย์ตกแตทงดจ้วยเเสงเลเซอรย์ เปช็ นรสปตทางๆ ตมืที่นตาตมืที่นใจ แสง สท เสทยง ภายใน
อทุโมงคย์เปลทที่ยนแปลงตลอดระยะทาง บางชทวงทอาใหจ้รส จ้สถึกเหมมือนเดรินทางอยสทในหจ้วงอวกาศเลยททเดทยว อทุโมงคย์
เลเซอรย์มทความลถึกลงไปจากพมืขนแมทนอข า 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร สรจ้างเสรช็จ เมมืที่อปท  ค.ศ. 2000 ถมือวทา
เปช็ น 1 ใน 5 อยทางททที่นษักททองเททที่ยวททที่ไปเยมือนเซทที่ยงไฮจ้ตจ้องหจ้ามพลาด  จากนษัขนนอาททานสสทบรริ เวณ หาดไวสู่ทาน ซถึที่ ง
ไมทไดจ้เปช็ นหาดทรายชายทะเลแตทอยทางใด แตทเปช็ นยทานถนนรริมแมทนอข าททที่มทความยาว 1.5 กริโลเมตร ไปตามรริม
แมทนอข าหวงผสทฝษัที่งตะวษันตกซถึที่ งอยสทในยทานเมมืองเกทา หาดไวททษันย ษังเคยเปช็ นสถานททที่ถทายทอาภาพยนตรย์ททที่โดทงดษังเรมืที่อง
เจจ้าพทอเซทที่ยงไฮจ้  ซถึที่ งถทายทอด เรมืที่องราวของเจจ้าพทอเซทที่ยงไฮจ้ ททที่เกริดขถึขนในยทุคททที่เมมืองเซทที่ยงไฮจ้เตช็มไปดจ้วยเจจ้าพทอ



หลายแกกง แยทงชริงออานาจกษันใหจ้วทุทนวายไปหมด หาดไวททษันจถึงมทชมืที่อททที่รส จ้จษักในหมสทนษักททองเททที่ยวชาวไทยวทา หาด
เจจ้าพทอเซทที่ยงไฮจ้  นษัที่นเอง และหาดไวททษันนทข ย ษังอยสทใกลจ้ ถนนนานกดิง ถนนคนเดรินททที่เปช็ นแหลทงชจ้อปปริข งสรินคจ้า
แบรนดย์เนมและสถานททที่ททองเททที่ยวททที่นริยมของคนไทยอทกแหทงหนถึที่ ง นอกจากนทขททที่หาดไวททษันย ษังสามารถมอง
เหช็น หอไขทมทุก ซถึที่ งเปช็ นสษัญลษักษณย์ของเมมืองเซทที่ยงไฮจ้ไดจ้อย ทางชษัดเจนอทกดจ้วย ใครมาเยมือนเซทที่ยงไฮจ้ จถึงตจ้องไป
แวะชมความงามแบบคลาสสริกของ เดอะบษันดย์ จถึงเรท ยกไดจ้วทามาถถึงเซทที่ยงไฮจ้จรริ งๆ  หลษังจากชมวริวเมมือง
เซทที่ยงไฮจ้จนเตช็มแลจ้ว นอาททานเดรินทางสสทถนนคนเดรินนานกริง

เทจียิ่ยง รสับประทานอาหารกลางวสัน ณ ภสัตตาคาร พดิเศษ !! บรดิการทสู่านดฮ้วย เมนสไกสู่แดง
นจาทสู่านเดดินทางสสสู่  รจ้านนวดเทจ้าเพมืที่อสทุขภาพ ผทอนคลายความเมมืที่อยลจ้า กษับยานวดขนาดพริเศษสสตรเดทยวไมทซอข า
ใคร พรจ้อมชมครทมเปท าซสทถษัง หรมือททที่รส จ้จษักกษันดทในชมืที่อ บษัวหริมะ สรรพคทุณเปช็ นเลริศในดจ้านรษักษาแผลไฟไหม
ผพพอง และแมลงกสัดตสู่อย เปป็ นยาสามสัญประจจาบฮ้าน จากนสัชั้นนจาทสู่านสสสู่   ตลาดเฉรินหวษังเมทที่ยว หรมือตลาดรจ้อยปท
เซทที่ ยงไฮจ้ เปช็ นตลาดเกทาของผสทตง เมมืองเซทที่ ยงไฮจ้อาคารบจ้านเรมื อนบรริ เวณนทข เปช็ นสถาปษัตยกรรมโบราณ
สมษัยราชวงศย์หมริงและชริง แตททอาเปช็ นรจ้านขายของมททษัขงของพมืขนเมมืองโบราณ ของททที่ระลถึก และสรินคจ้าสมษัยใหมท
อยทางรองเทจ้ากทฬา กระเปป๋ า อทกทษัขงย ษังมทรจ้านขายขนมและอาหารพมืขนเมมืองอทกมากมาย ใหจ้ททานอริสระชจ้อปปริข ง
ตามอษัธยาศษัย จากนสัชั้นนจาทสู่านชม รจ้านหยก  ซถึที่ งเปช็ นเครมืที่องประดษับนอาโชค ใหจ้ททานไดจ้เลมือกซมืขอเปช็ นของฝาก
อษันลอขาคทาแกทคนททที่ททานรษัก    

คจยิ่า รสับประทานอาหารคจยิ่า ณ ภสัตตาคาร 
นจาทสู่านเขฮ้าสสสู่ทจียิ่พสักพสัก ณ โรงแรม NEW YANGTE HOTEL เทจียบเทสู่าระดสับ 4 ดาว หรรือระดสับเทจียบเทสู่า

 วสันทจียิ่หฮ้า เซจียิ่ยงไฮฮ้  - กรพงเทพฯ

03.00 น. นจาทสู่านเดดินทางสสสู่  ทสู่าอากาศยานนานาชาตดิซสู่างไหสู่ผสสู่ตง
เชฮ้ า รสับประทานอาหารเชฮ้ าแบบกลสู่อง
06.50 น. นจาทพกทสู่านเหดินฟฮ้ากลสับสสสู่ ประเทศไทย โดยสายการบดิน AIR ASIA X เทจียิ่ยวบดินทจียิ่ X761 ระหวสู่างเดดินทางมจี

บรดิการ SNACK BOX
10.15 น. เดดินทางถตึง สนามบดินดอนเมรือง โดยสวสัสดดิภาพ พรฮ้อมความประทสับใจ

**หมายเหตพ : โปรแกรมอาจมจีการสามารถสลสับปรสับเปลจียิ่ยนไดฮ้โดยไมสู่ตฮ้องแจฮ้งลสู่วงหนฮ้า**
** หากททานททที่ตจ้องออกตษัตวภายใน (เครมืที่องบริน ,รถทษัวรย์ ,รถไฟ) กรทุณาสอบถามททที่เจจ้าหนจ้าททที่ททุกครษัข งกทอนทอาการ
ออกตษัตวเนมืที่องจากสายการบรินอาจมทการปรษับเปลทที่ยนไฟลย์ท หรมือ เวลาบริน โดยไมทไดจ้แจจ้งใหจ้ทราบลทวงหนจ้า **

คณะยรืนยสันการเดดินทางทจียิ่   20     ทสู่านมจีหสัวหนฮ้าทสัวรร



อสัตราคสู่าบรดิการ

กจาหนดการเดดินทาง
ผสฮ้ใหญสู่

หฮ้องละ 
2-3 ทสู่าน

เดป็ก
อายพตจยิ่ากวสู่า 18 ปจี พสักเดจียิ่ยวเพดิยิ่ม

ราคา
ไมสู่รวม

ตสัตั๋ว
22-26 กพมภาพสันธร 2560 9,777 11,777 3,500 -
24-28 กพมภาพสันธร 2560 9,777 11,777 3,500 -

01-05 มจีนาคม 2560 10,777 12,777 3,500 -
03-07 มจีนาคม 2560 10,777 12,777 3,500 -
08-12 มจีนาคม 2560 10,777 12,777 3,500 -
10-14 มจีนาคม 2560 10,777 12,777 3,500 -
15-19 มจีนาคม 2560 10,777 12,777 3,500 -
17-21 มจีนาคม 2560 10,777 12,777 3,500 -
22-26 มจีนาคม 2560 10,777 12,777 3,500 -
24-28 มจีนาคม 2560 10,777 12,777 3,500 -

29 มจี.ค.–02 เม.ย.2560 10,777 12,777 3,500 -
31 มจี.ค.-04 เม.ย.2560 11,777 13,777 3,500 -
05-09 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500 -
06-10 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500 -
07-11 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500 -
08-12 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500 -
09-13 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500 -
10-14 เมษายน 2560 13,777 15,777 3,500 -
11-15 เมษายน 2560 15,777 17,777 4,000 -
12-16 เมษายน 2560 15,777 17,777 4,000 -
13-17 เมษายน 2560 15,777 17,777 4,000 -
14-18 เมษายน 2560 13,777 15,777 3,500 -
19-23 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500 -
21-25 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500 -
26-30 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500 -

28 เม.ย.-02 พ.ค.2560 12,777 14,777 3,500 -
03-07 พฤษภาคม 2560 12,777 14,777 3,500 -
05-09 พฤษภาคม 2560 12,777 14,777 3,500 -
09-13 พฤษภาคม 2560 10,777 12,777 3,500 -
10-14 พฤษภาคม 2560 10,777 12,777 3,500 -
12-16 พฤษภาคม 2560 10,777 12,777 3,500 -



17-20 พฤษภาคม 2560 10,777 12,777 3,500 -
19-23 พฤษภาคม 2560 10,777 12,777 3,500 -
24-28 พฤษภาคม 2560 10,777 12,777 3,500 -
26-30 พฤษภาคม 2560 10,777 12,777 3,500 -
07-11 มดิถพนายน 2560 10,777 12,777 3,500 -
09-13 มดิถพนายน 2560 10,777 12,777 3,500 -
14-18 มดิถพนายน 2560 10,777 12,777 3,500 -
16-20 มดิถพนายน 2560 10,777 12,777 3,500 -
21-25 มดิถพนายน 2560 10,777 12,777 3,500 -
23-27 มดิถพนายน 2560 10,777 12,777 3,500 -
28 มดิ.ย.-02 ก.ค.2560 10,777 12,777 3,500 -

***  คสู่าบรดิการขฮ้างตฮ้น ยสังไมสู่รวมคสู่าทดิปคนขสับรถ มสัคคพเทศกรทฮ้องถดิยิ่นและหสัวหนฮ้าทสัวรร
ทสู่านละ   200   หยวน  /  ทรดิป  /  ตสู่อทสู่าน  ***

หมายเหตพ : ตามนโยบายของรสัฐบาลจจีนเพรืยิ่อรสู่วมโปรโมทสดินคฮ้าพรืชั้นเมรือง ในนามของรฮ้ านรสัฐบาล ครือ ใบชา, หยก, บสัวหดิมะ,
ผลดิตภสัณฑรจากผฮ้าไหม, รฮ้ านไขสู่มพก ซตึยิ่งจจาเปป็ นตฮ้องระบพไวฮ้ในโปรแกรมทสัวรร  เพราะมจีผลกสับราคาทสัวรร  ทางบรดิษสัทฯ จตึงอยาก
เรจียนชจีชั้แจงลสกคฮ้าทพกทสู่านวสู่า รฮ้ านรสัฐบาลทพกรฮ้ านจจาเปป็ นตฮ้องรบกวนทพกทสู่านแวะชม ซรืชั้อหรรือไมสู่ซรืชั้อขตึชั้นอยสสู่กสับความพอใจของ
ลสกคฮ้าเปป็ นหลสัก ไมสู่มจีการบสังคสับใดๆ ทสัชั้งสดิชั้น และถฮ้าหากลสกคฮ้าไมสู่มจีความประสงครจะเขฮ้ารฮ้ านรสัฐบาลทพกเมรือง หรรือหากทสู่าน
ตฮ้องการแยกตสัวออกจากคณะ  ทางบรดิษสัทฯ ขอสงวนสดิทธดิธิ์ในการเรจียกเกป็บคสู่าใชฮ้จสู่ายทจียิ่เกดิดขตึชั้นจากทสู่านเปป็ นจจานวนเงดิน 900
หยวน /ทสู่าน
 โรงแรมททที่พษักททที่อาจะมทการสลษับปรษับเปลทที่ยนขถึขนอยสทกษับความเหมาะสมเปช็ นหลษักโดยคอานถึงถถึงผลประโยชนย์ลสกคจ้าเปช็ น

หลษัก
 ณ สถานททที่ททองเททที่ยวตทางๆ จะมทชทางภาพมาถทายรสปแลจ้วมาจอาหนทายในวษันสทุดทจ้าย ลสกทษัวรย์ททานใดสนใจสามารถซมืขอไดจ้

แตทถจ้าททานใดไมทสนใจกช็ไมทตจ้องซมืขอ โดยไมทมทการบษังคษับลสกทษัวรย์ทษัขงสริขน แตทเปช็ นการบอกกลทาวลทวงหนจ้า

อสัตราคสู่าบรดิการนจีชั้รวม
คทาตษัตวเครมืที่องบรินไป-กลษับ พรจ้อมคณะ 
คทาภาษทสนามบรินททุกแหทงททที่มท
คทานอข าหนษักกระเปป๋ าสษัมภาระททานละไมทเกริน 20 กก.    
คทารถรษับ-สทง และนอาเททที่ยวตามรายการ
คทาททที่พษักตามททที่ระบทุในรายการ พษักหจ้องละ 2 ททานหรมือ  3 ททาน
คทาเขจ้าชมสถานททที่ตทางๆ ตามราย
คทาอาหารตามมมืขอททที่ระบทุในรายการ
คทาจจ้างมษัคคทุเทศกย์คอยบรริการตลอดการเดรินทาง 
คทาประกษันอทุบษัตริเหตทุระหวทางเดรินทาง วงเงรินททานละ 1,000,000 บาท  (เงมืที่อนไขตามกรมธรรมย์)

อสัตราคสู่าบรดิการนจีชั้ไมสู่รวม
 คทาวทซทาแบบกรทุกปททองเททที่ยวเขจ้าประเทศจทน ททานละ 1,000 บาท  (สอาหรษับททานททที่เดรินทางไปและกลษับพรจ้อมคณะเททานษัขน)  
 คทาธรรมเนทยมวทซทาเดทที่ยวเขจ้าประเทศจทน **ในกรณทททที่ทางรษัฐบาลจทนประกาศยกเลริกวทซทากรทุกปททองเททที่ยว 

       ผส จ้เดรินทางจะตจ้องเสทยคทาใชจ้จทายในการทอาวทซทาเพริที่ม ททานละ 1,500 บาท**



 คทาทริปคนขษับรถ หษัวหนจ้าทษัวรย์ และมษัคคทุเทศกย์ทจ้องถริที่น ททานละ 200 หยวน/ทรริป/ตทอททาน
 คทาภาษทมสลคทาเพริที่ม 7% และภาษทหษัก ณ ททที่จทาย 3%
 คทาใชจ้จทายสทวนตษัวนอกเหนมือจากรายการททที่ระบทุ เชทน คทาทอาหนษังสมือเดรินทาง คทาโทรศษัพทย์ คทาโทรศษัพทย์ทางไกล คทา

อรินเตอรย์เนช็ต คทาซษักรทด มรินริบารย์ในหจ้อง รวมถถึงคทาอาหารและเครมืที่องดมืที่มททที่สษัที่งเพริที่มนอกเหนมือรายการ (กรพณาสอบถามจาก
หสัวหนฮ้าทสัวรรกสู่อนการใชฮ้บรดิการ)

เงรืยิ่อนไขการชจาระเงดิน
ลสกคฮ้าตฮ้องชจาระเงดินคสู่าบรดิการเตป็มจจานวน ภายใน 3 วสันหลสังจากทจาการยรืนยสันการจอง โดยโอนเงดินเขฮ้าบสัญชจี
ธนาคาร ไทยพาณดิชยร  (สาขา หนตึยิ่งพสัน)
ชรืยิ่อบสัญชจี      นายโสฬส ศดิรดิวสัลลภ
เลขทจียิ่บสัญชจี       175-239584-6 (ออมทรสัพยร)

 แฟกซย์สลริปโอนเงรินมาททที่บรริษษัทฯ  แฟกซย์ 02-3619689 
 พรจ้อมสทงสอาเนาหนจ้าพาสปอรย์ตททที่มทอายทุการใชจ้งาน 6 เดมือนขถึขนไปหลษังจากการจอง
 นษักททองเททที่ยวหรมือเอเจนซทที่ ตฮ้องชจาระเงดินคสู่าบรดิการเตป็มจจานวน ภายใน 3 วสันหลสังจากทจาการยรืนยสันการจอง 
 การตริดตทอใดๆ กษับทางบรริษษัทเชทน แฟกซย์ อทเมลย์ หรมือจดหมายฯ ตจ้องทอาในวษันเวลาทอาการของทางบรริษษัท ดษังนทข  ว ษันจษันทรย์

ถถึงศทุกรย์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวษันเวลาดษังกลทาวและวษันหยทุดนษักขษัตฤกษย์ททที่รษัฐบาลประกาศในปท นษัขนๆถมือวทาเปช็ น
วษันหยทุดทอาการของทางบรริษษัท

 คณะทษัวรย์ครบ 20 ททานออกเดรินทาง มทหษัวหนจ้าทษัวรย์ไทยเดรินทางไป-กลษับ พรจ้อมกษับคณะ
 หากมทการยกเลริกภายหลษัง ทางบรริษษัทขอสงวนสริทธริธ ในการไมทคมืนมษัดจอาทษัขงหมด เนมืที่องจากทางบรริษษัทฯ ไดจ้ชอาระคทาตษัตว

เครมืที่องบรินเตช็มใบใหจ้กษับสายการบรินเปช็ นททที่เรทยบรจ้อย ยกเวจ้นคทาภาษทนอข ามษันททที่ย ษังมริไดจ้ชอาระ 

เงรืยิ่อนไขการยกเลดิกการเดดินทาง

 กรณทททที่นษักททองเททที่ยวหรมือเอเจนซทที่ตจ้องการขอยกเลริกการเดรินทาง หรมือเลมืที่อนการเดรินทาง นษักททองเททที่ยวหรมือเอเจนซทที่ (ผส จ้มทชมืที่อ
ในเอกสารการจอง) จะตจ้องแฟกซย์ อทเมลย์ หรมือเดรินทางมาเซช็นเอกสารการยกเลริกททที่บรริษษัทอย ทางใดอยทางหนถึที่ งเพมืที่อแจจ้ง
ยกเลริกการจองกษับทางบรริษษัทเปช็ นลายลษักษณย์อษักษร ทางบรริษษัทไมทรษับยกเลริกการจองผทานทางโทรศษัพทย์ไมทวทากรณทใดๆ

 กรณทนษักททองเททที่ยวหรมือเอเจนซทที่ตจ้องการขอรษับเงรินคทาบรริการคมืน นษักททองเททที่ยวหรมือเอเจนซทที่ (ผส จ้มทชมืที่อในเอกสารการจอง) จะ
ตจ้องแฟกซย์ อทเมลย์ หรมือเดรินทางมาเซช็นเอกสารการขอรษับเงรินคมืนททที่บรริษษัทอย ทางใดอยทางหนถึที่ งเพมืที่อทอาเรมืที่ องขอรษับเงรินคทา
บรริการคมืน โดยแนบหนษังสมือมอบออานาจพรจ้อมหลษักฐานประกอบการมอบออานาจ หลษักฐานการชอาระเงรินค ทาบรริการ
ตทางๆ และหนจ้าสมทุดบษัญชทธนาคารททที่ตจ้องการใหจ้นอาเงรินเขจ้าใหจ้ครบถจ้วน โดยมทเงมืที่อนไขการคมืนเงรินคทาบรริการดษังนทข

**เนมืที่องจากราคานทข เปช็ นราคาโปรโมชษัที่น ตษัตวเครมืที่ องบรินตจ้องเดรินทางตามวษันททที่ ททที่ระบทุบนหนจ้าตษั ตวเททานษัขน จถึงไมทสามารถ
ยกเลริก หรมือเปลทที่ยนแปลงการเดรินทางใดๆ ทษัขงสริขน ถจ้ากรณทยกเลริก หรมือเปลทที่ยนแปลงการเดรินทาง ทางบรริษษัทฯ ขอสงวน
สดิทธดิธิ์ไมสู่ครืนเงดินทสัชั้งหมดใหฮ้กสับทสู่านทพกกรณจี**

 การเดรินทางททที่ตจ้องการษันตทมษัดจอาหรมือซมืขอขาดแบบมทเงมืที่อนไข หรมือเททที่ยวบรินเหมาลอา Charter Flight หรมือ Extra Flight กษับ
สายการบริน หรมือผทานตษัวแทนในประเทศหรมือตทางประเทศ  จะไมทมทการคมืนเงรินมษัดจอาหรมือคทาบรริการทษัขงหมด  

 การตริดตทอใดๆ กษับทางบรริษษัทเชทน แฟกซย์ อทเมลย์ หรมือจดหมายฯ ตจ้องทอาในวษันเวลาทอาการของทางบรริษษัท ดษังนทข  ว ษันจษันทรย์
ถถึงศทุกรย์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวษันเวลาดษังกลทาวและวษันหยทุดนษักขษัตฤกษย์ททที่รษัฐบาลประกาศในปท นษัขนๆถมือวทาเปช็ น
วษันหยทุดทอาการของทางบรริษษัท

 ทางบรริษษัทขอสงวนสริทธริธ ในการยกเลริกการเดรินทางกรณทมทนษักททองเททที่ยวเดรินทางไมทถถึง 20 คน 



เงรืยิ่อนไขและขฮ้อกจาหนดอรืยิ่นๆ
 ทษัวรย์นทขสอาหรษับผส จ้มทว ษัตถทุประสงคย์เพมืที่อการททองเททที่ยวเททานษัขน
 ทษัวรย์นทข เปช็ นทษัวรย์แบบเหมา หากททานไมทไดจ้รทวมเดรินทางหรมือใชจ้บรริการตามททที่ระบทุไวจ้ในรายการไมทวทาบางสทวนหรมือทษัขงหมด

หรมือถสกปฏริเสธการเขจ้า-ออกเมมืองดจ้วยเหตทุผลใดๆ ทางบรริษษัทจะไมทคมืนเงรินคทาบรริการไมทวทาบางสทวนหรมือทษัขงหมดใหจ้แกท
ททาน

 ทางบรริษษัทขอสงวนสริทธริธ ในการยกเลริกการเดรินทางในกรณทททที่มทนษักททองเททที่ยวรทวมเดรินทางนจ้อยกวทา 15 ททาน โดยจะแจจ้ง
ใหจ้กษับนษักททองเททที่ยวหรมือเอเจนซทที่ทราบลทวงหนจ้าอยทางนจ้อย 7 ว ษันกทอนการเดรินทางสอาหรษับประเทศททที่ไมทมทวทซทา  และอยทาง
นจ้อย 10 ว ษันกทอนการเดรินทางสอาหรษับประเทศททที่มทวทซทา  แตทหากทางนษักททองเททที่ยวททุกททานยรินดทททที่จะชอาระคทาบรริการเพริที่มจาก
การททที่มทนษักททองเททที่ยวรทวมเดรินทางนจ้อยกวทาททที่ทางบรริษษัทกอาหนดเพมืที่อใหจ้คณะเดรินทางไดจ้  ทางเรายรินดทททที่จะใหจ้บรริการตทอไป

 ทางบรริษษัทขอสงวนสริทธริธ ไมทรษับผริดชอบคทาเสทยหายจากความผริดพลาดในการสะกดชมืที่อ นามสกทุล คอานอาหนจ้าชมืที่อ เลขททที่
หนษังสมื อเดรินทาง และอมืที่นๆ เพมืที่อใชจ้ในการจองตษั ตวเครมืที่ องบริน ในกรณทททที่นษักททองเททที่ยวหรมื อเอเจนซทที่ มริไดจ้สท งหนจ้า
หนษังสมือเดรินทางใหจ้กษับทางบรริษษัทพรจ้อมการชอาระเงรินมษัดจอา

 ทางบรริษษัทขอสงวนสริทธริธ ในการเปลทที่ยนแปลงรายการการเดรินทางตามความเหมาะสม เพมืที่อใหจ้สอดคลจ้องก ษับสถานการณย์
ภสมริอากาศ และเวลา ณ วษันททที่เดรินทางจรริงของประเทศททที่เดรินทาง ทษัขงนทข  บรริษษัทจะคอานถึงถถึงความปลอดภษัยของนษักททองเททที่ยว
สทวนใหญทเปช็ นสอาคษัญ

 ทางบรริษษัทขอสงวนสริทธริธ ไมทรษับผริดชอบใดๆ ตทอความเสทยหายหรมือคทาใชจ้จทายใดๆ ททที่เพริที่มขถึขนของนษักททองเททที่ยวททที่มริไดจ้เกริด
จากความผริดของทางบรริษษัท เชทน ภษัยธรรมชาตริ การจลาจล การนษัดหยทุดงาน การปฏริว ษัตริ  อทุบษัตริเหตทุ ความเจช็บปท วย ความ
สสญหายหรมือเสทยหายของสษัมภาระ ความลทาชจ้า เปลทที่ยนแปลง หรมือการบรริการของสายการบริน เหตทุสทุดวริสษัยอมืที่น เปช็ นตจ้น

 อษัตราคทาบรริการนทข ค อานวณจากอษัตราแลกเปลทที่ยนเงรินตราตทางประเทศ ณ วษันททที่ทางบรริษษัทเสนอราคา ดษังนษัขน ทางบรริษษัทขอ
สงวนสริทธริธ ในการปรษับราคาคทาบรริการเพริที่มขถึขน ในกรณทททที่มทการเปลทที่ยนแปลงอษัตราแลกเปลทที่ยนเงรินตราตทางประเทศ คทาตษัตว
เครมืที่องบริน คทาภาษทเชมืขอเพลริง คทาประกษันภษัยสายการบริน การเปลทที่ยนแปลงเททที่ยวบรินฯลฯ 

 มษัคคทุเทศกย์ พนษักงาน หรมือตษัวแทนของทางบรริษษัท ไมทมทอ อานาจในการใหจ้ค อาสษัญญาใดๆ แทนบรริษษัท  เวจ้นแตทมทเอกสารลง
นามโดยผส จ้มทอ อานาจของบรริษษัทกอากษับเททานษัขน 

ขฮ้อแนะนจากสู่อนการเดดินทาง
 กรทุณาแยกของเหลว เจล สเปรยย์ ททที่จะนอาตริดตษัวขถึขนเครมืที่องบริน ตจ้องมทขนาดบรรจทุภษัณฑย์ไมทเกริน 100 มริลลริลริตรตทอชริขน และ

รวมกษันททุกชริขนไมทเกริน 1,000 มริลลริลริตร โดยแยกใสทถทุงพลาสตริกใสซถึที่ งมทซริปลช็อคปริ ดสนริท และสามารถนอาออกมาใหจ้เจจ้า
หนจ้าททที่ตรวจไดจ้อยทางสะดวก ณ จทุดเอช็กซย์เรยย์ อนทุญาตใหจ้ถมือไดจ้ททานละ 1 ใบเททานษัขน ถจ้าสริที่งของดษังกลทาวมทขนาดบรรจทุภษัณฑย์
มากกวทาททที่ก อาหนดจะตจ้องใสทกระเปป๋ าใบใหญทและฝากเจจ้าหนจ้าททที่โหลดใตจ้ทจ้องเครมืที่องบรินเททานษัขน 

 สริที่งของททที่มทลษักษณะคลจ้ายกษับอาวทุธ เชทน กรรไกรตษัดเลช็บ มทดพก แหนบ อทุปกรณย์กทฬาฯ จะตจ้องใสทกระเปป๋ าใบใหญทและฝาก
เจจ้าหนจ้าททที่โหลดใตจ้ทจ้องเครมืที่องบรินเททานษัขน 

 กรทุณาเตรทยมของใชทสทวนตษัว เชทน แปรงสทฟษัน ยาสทฟษัน สบสทแชมพส ของตษัวสทวนตษัวไปเอง เนมืที่องจากรษัฐบาลทจ้องถริที่นตจ้องการ
รษักษาสริที่งแวดลจ้อมและลดการทริขงขยะ จถึงไมทมทบรริการททที่โรงแรม

 IATA ไดฮ้กจาหนดมาตรการเกจียิ่ยวกสับการนจาแบตเตอรจียิ่สจารองขตึชั้นไปบนเครรืยิ่องบดินดสังนจีชั้
แบตเตอรทที่สอารองสามารถนอาใสทกระเปป๋ าตริดตษัวถมือขถึขนเครมืที่องบรินไดจ้ในจอานวนและปรริมาณททที่จ อาก ษัด ไดจ้แกท

 แบตเตอรทที่สอารองททที่มทความจทุไฟฟจ้านจ้อยกวทา 20,000 mAh หรมือนจ้อยกวทา 100 Wh สามารถนอาขถึขนเครมืที่องไดจ้ไมทมทการจอากษัด
จอานวน 

 แบตเตอรทที่ สอารองททที่มทความจทุไฟฟจ้า 20,000 - 32,000 mAh หรมือ 100-160 Wh สามารถนอาขถึข นเครมืที่ องไดจ้ไมทเกรินคนละ
2 กจ้อน

 แบตเตอรทที่สอารองททที่มทความจทุไฟฟจ้ามากกวทา 32,000 mAh หรมือ 160 Wh หจ้ามนอาขถึขนเครมืที่องในททุกกรณท



 หจ้ามนอาแบตเตอรทที่สอารองใสทกระเปป๋ าเดรินทางโหลดใตจ้เครมืที่องในททุกกรณท

เอกสารประกอบการยรืยิ่นวจีซสู่ าทสู่องเทจียิ่ยวประเทศจจีน
 หนสังสรือเดดินทาง ททที่มทอายทุเหลมือมากกวทา 6 เดมือน มทสภาพสมบสรณย์ ไมทชอารทุด มทหนจ้าวทางสอาหรษับตริดหนจ้าวทซทาและประทษับ

ตราเขจ้า-ออก อยทางนจ้อย 3 หนจ้าเตช็ม หากมทหนษังสมือเดรินทางเลทมเกทาททที่มทวทซทาจทน ใหจ้แนบมาดจ้วย
 รสปถสู่ายสจี ฉากหลสังสจีขาว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จอานวน 2 รสป            ตตัวอยย่างรรปถย่ายททที่ไดด้มาตรฐานสถานทรต

สถานทสตปฏริเสธไมทรษับรสปถทายโพลารอย / รสปถทายสตริตกเกอรย์ / 
รสปชทุดครทุยรษับปรริญญา/รสปชทุดราชการ /หจ้ามใสทเสมืขอแขนกทุด 
และหจ้ามใสทเสมืขอสทขาว ททุกชนริด(เนมืที่องจากฉากหลษังตจ้องเปช็ นสทขาว)

 หลสักฐานสสู่ วนตสัว สอาเนาทะเบทยนบจ้าน, สอาเนาบษัตรประชาชน, สอาเนา
ทะเบทยนสมรส, สอาเนาใบเปลทที่ยนชมืที่อ-สกทุล (ถจ้ามท)

 แบบฟอรรมกรอกขฮ้อมสลวจีซสู่ าประเทศจจีน ททที่กรอกรายละเอทยดชษัดเจน
และถสกตจ้อง

เงรืยิ่อนไขเอกสารเพดิยิ่มเตดิมการยรืยิ่นวจีซสู่ าประเภทตสู่างๆ
 เอกสารเพดิยิ่มเตดิมกรณจีผสฮ้เยาวร 

อายทุ 6-18 ปท บรริบสรณย์ ใชจ้ สจาเนาสสตดิบสัตร พรจ้อมสอาเนาบษัตรประชาชนของบริดาและมารดา
อายทุต อที่ากวทา 6 ปท บรริบสรณย์ ใชจ้สสตดิบสัตร (ฉบสับจรดิง) พรจ้อมสอาเนาบษัตรประชาชนของบริดาและมารดา

 กรณทเดช็กอายทุต อที่ากวทา 18 ปท  ไมสู่ไดฮ้ เดดินทางพรฮ้อมบดิดามารดาหรรือคนใดคนหนตึยิ่ง  ตจ้องใหจ้บริดาและมารดาทอาหนษังสมือ
ยรินยอมใหจ้เดรินทางไปตทางประเทศ จากออาเภอหรมือเขตททที่ททานอยสท

 กรณทบริดาหรมือมารดาของเดช็ก มทสถานะหยทาหรมือหมจ้าย ตจ้องแนบ ใบปกครองบพตรหรรือใบสลสักหลสังทฮ้ายใบหยสู่ามาดฮ้วย
เพมืที่อยมืนย ษันการปกครองบทุตรททที่ถสกตจ้องตามกฎหมาย

 กรณจีเปป็ นสาวประเภทสอง (ลษักษณะการแตทงกายเปช็ นสตรท ) ตจ้องยมืที่นหนษังสมือรษับรองการทอางาน, จดหมายชทขแจงตนเอง
และสมทุดบษัญชทเงรินฝากตษัวจรริ งพรจ้อมสอาเนายจ้อนหลษัง 6 เดมือน (ในบางกรณทอาจตจ้องไปแสดงตษัวททที่สถานทสต) และ
สามารถพอานษักอยสทในประเทศจทนไดจ้ไมทเกริน 7 ว ษันเททานษัขน

 กรณจีชาวตสู่างชาตดิทจียิ่ทจางานหรรือพสักอาศสัยในประเทศไทย ตจ้องยมืที่น ใบอนทุญาตทอางาน (ถจ้ามท), จดหมายชทข แจงตนเอง
พรจ้อมรายละเอทยดททที่อยสทททที่ชษัดเจน สมทุดบษัญชทเงรินฝากตษัวจรริงพรจ้อมสอาเนายจ้อนหลษัง 6 เดมือน (ในบางกรณทอาจตจ้องไป
แสดงตษัวททที่สถานทสต) โดยมทคทาบรริการเพริที่ม 500-1000 บาท 

 ผส จ้ถมือหนษังสมือเดรินทางตทางชาตริจะตจ้องทอา Re-Entry Permit ดจ้วยตนเองกทอนสทงเอกสารเพมืที่อยมืที่นวทซทา
 บรริษษัทฯ สงวนสริทธริธ ไมทรษับยมืที่นวทซทากรณทดษังนทข  

หนษังสมือเดรินทางตทางดจ้าว (เลทมสทเหลมือง) ผส จ้เดรินทางตจ้องไปดอาเนรินการขอวทซทาเขจ้าประเทศจทนดจ้วยตนเองททที่สถานทสตจทน
โดยตรง / กรณทเปช็ น พระภริกษทุ/สามเณร

 ผส จ้ททที่ประสงคย์ใชจ้ หนษังสมือเดรินทางราชการ หรมือใชจ้บษัตร APEC ในการเดรินทาง ไมทตจ้องทอาวทซทาจทน แตทททานจะตจ้อง รษับ
ผริดชอบในการขออนทุญาตเขจ้า-ออกประเทศดจ้วยตนเอง

อสัตราคสู่าธรรมเนจียมวจีซสู่า   (  เพดิยิ่มเตดิม  )   ในกรณจียรืยิ่นดสู่วน และสจาหรสับชาวตสู่างชาตดิ
1. กรณจียรืยิ่นวจีซสู่าดสู่วน (ใชฮ้ เวลาดจาเนดินการ 2-3 วสันทจาการ) 

คทาใชจ้จทายเพริที่มเตริม ททานละ 1,100 บาท (สอาหรษับพาสปอรย์ตไทยและพาสปอรย์ตตทางชาตริ)
2. กรณจียรืยิ่นวจีซสู่าดสู่วนพดิเศษ (ใชฮ้ เวลาดจาเนดินการ 1 วสันทจาการ) 

คทาใชจ้จทายเพริที่มเตริม ททานละ 1,700 บาท (สอาหรษับพาสปอรย์ตไทยและพาสปอรย์ตตทางชาตริ)
3. พาสปอรรตอเมรดิกา จทายเพริที่มคทาวทซทาประมาณ 3,600 บาท

หมายเหตพ



 ผส จ้ยมืที่นขอวทซทาตจ้องใหจ้ขจ้อมสลททที่ถสกตจ้องกษับสถานทสต (สถานทสตมจีการโทรศสัพทรสพสู่มตรวจ) การบริดเบมือนขจ้อมสลประการใด
กช็ตาม อาจถสกระงษับการออกวทซทา และถถึงแมจ้วทาททานจะถสกปฏริเสธวทซทา สถานทสตไมทมทนโยบายคมืนคทาธรรมเนทยมททที่ไดจ้
ชอาระไปแลจ้ว

 ทางบรริษษัทฯ บรริการยมืที่นวทซทาประเภทททองเททที่ยวแบบเขจ้าออก 1 ครษัข ง ใหจ้แกทททานซถึที่ งดอาเนรินการยมืที่นเปช็ นหมสทคณะและ
เปช็ นการยมืที่นแบบปรกตริ 4 วษันทอาการเททานษัขน

 การเรทยกขอเอกสารเพริที่มเตริมหรมือเปลทที่ยนระเบทยบการยมืที่นเอกสาร เปช็ นเอกสริทธริธ ของสถานทสต ซถึที่ งบางครษัข งบรริษษัททษัวรย์
ไมททราบลทวงหนจ้าและอาจมทการเรทยกขอเอกสารเพริที่มเตริมเพมืที่อความสมบสรณย์พรจ้อมของเอกสาร

 การปฏริเสธวทซทา อษันเนมืที่องมาจากหลษักฐานในการขอยมืที่นวทซทาปลอมหรมือผริดวษัตถทุประสงคย์ในการยมืที่นขอวทซทาททองเททที่ยว
ทางบรริษษัทฯ ขอสงวนสริทธริธ ในการคมืนเงริน

แบบฟอรร์มกรอกขข้อมมูลววีซซ่าประเทศจวีน
** กรรุณากรอกขข้อมมูลทททงหมดใหข้ครบถข้วน เพพพื่อประโยชนร์ในการขอววีซซ่าของทซ่านเอง **

ชพพื่อ-นามสกรุล (สะกดตรงตามหนนังสสือเดดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) ......................................................................................................................................

สถานะภาพ □ โสด   ระบบุชสืชื่อบดิดา..................................................ชสืชื่อมารดา......................................................

□ แตต่งงานจดทะเบบียนสมรส □ แตต่งงานไมต่ไดด้จดทะเบบียนสมรส
       ระบบุชสืชื่อคคต่สมรส  .........................................................................................................................

□ หมด้าย □ หยต่า 
ทบีชื่อยคต่ตามทะเบบียนบด้าน...............................................................................................................................................
รหนัสไปรษณบียย................................ โทรศนัพทยบด้าน.......................................เบอรร์มพอถพอ.............................................
ทบีชื่อยคต่ทบีชื่สามารถตดิดตต่อไดด้ (กรณบีไมต่ตรงตามทะเบบียนบด้าน)...........................................................................................
รหนัสไปรษณบียย................................ เบอรยโทรศนัพทย........................................ เบอรร์มพอถพอ.........................................
ชพพื่อสถานทวีพื่ท ทางาน / สถานศศึกษา ..............................................................ตตาแหนต่งงาน..........................................
ทวีพื่อยมูซ่สถานทวีพื่ท ทางาน / สถานศศึกษา ............................................................................... ..........................................
รหนัสไปรษณบียย ...............................................โทรศนัพทย............................................................…

(  กรรุณาแจจ้งเบอรร์ททที่สามารถตติดตต่อไดจ้โดยสะดวก เนนที่องจาก
ทางสถานททูตจะมทการโทรเชช็คขจ้อมทูลโดยตรงกกับทต่าน  )

ใครเปป็ นผค ด้ออกคต่าใชด้จต่ายในการเดดินทางใหด้ทต่าน
□ ออกคต่าใชด้จต่ายเอง □ ผค ด้ปกครองออกคต่าใชด้จต่ายใหด้ □ อสืชื่นๆ (โปรดระบบุ) ......................................................

ทต่านมบีประกนันสบุขภาพครอบคลบุมในการไปจบีนหรสือไมต่ □  มบี □ ไมต่มบี
ถด้ามบี กรบุณาระบบุชสืชื่อบรดิษนัทประกนัน ...............................................................................................................................
ทต่านเคยเดดินทางเขด้าประเทศจบีนมากต่อนหรสือไมต่ □  เคย □  ไมต่เคย
ถด้าเคย กรบุณาระบบุวนันทบีชื่..........................................สถานทบีชื่/เมสือง....................................วนัตถบุประสงคย.......................
ภายใน 1 ปบี  ทต่านเคยเดดินทางไปประเทศอสืชื่นหรสือไมต่ □ เคย □  ไมต่เคย
ถด้าเคย กรบุณาระบบุวนันทบีชื่.........................................ประเทศ...........................................วนัตถบุประสงคย.......................…



ชพพื่อสมาชชิกในครอบครทวพรข้อมระบรุความสทมพทนธร์
□ ชสืชื่อ-สกบุล ...................................................อาชบีพ......................................ความสนัมพนันธย ..........................…     

□ ชสืชื่อ-สกบุล ...................................................อาชบีพ......................................ความสนัมพนันธย .............................

ชพพื่อผมู ข้ตชิดตซ่อไดข้ (กรณวีฉรุกเฉชินทวีพื่ไมซ่ได ข้เดชินทาง) ............................................... เบอรยโทรศนัพทย..................................
ความสนัมพนันธย.................................................…

การพดิจารณาอนบุมนัตดิวบีซต่าเปป็ นดบุลพดินดิจของทางสถานทคตฯเทต่านนันั้น ทางบรดิษนัทเปป็ นเพบียงตนัวกลางในการอตานวย
ความสะดวกและบรดิการดด้านเอกสารใหด้แกต่ผค ด้เดดินทางเทต่านนันั้น


