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เซี่ยงไฮ... หาดวายทนั พิพิธภัณฑเซี่ยงไฮ ลองเรอืแมน้ําหวงผู 

หังโจว... ลองเรอืทะเลสาบซีหู 

อูซี… พระใหญหลินซานตาฝอ ตําหนักฝานกง 

เมืองโบราณ... จูเจียเจี่ยว     
ชอปปงจใุจ... ตลาดเถาเปา ถนนนานกิง 

อาหารพิเศษ...BUFFET GOLDENJAGUAR 

ไกขอทาน, หมูตงปอ, เสี่ยวหลงเปา, ไกแดงโตะละ 2 ตัว 
             ประกาศ !!! 

 เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต 

ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 

*** กรุณาเตรียมคาทิปไกด,หัวหนาทัวร และคนขับรถ จํานวน 150 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง *** 

 กําหนดการเดินทาง  

22-26/28 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2558 

12-16/18-22/25-29 พฤศจิกายน 2558 

5-9/9-13/10-14/25-29 /30 ธันวาคม-3 มกราคม 2559 

31ธันวาคม-4 มกราคม 2559 
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วันแรก    กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ – หังโจว 

06.00 น.      คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโดยสารขาออก ( ระหวางประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ 

ISLAND-U ( เคานเตอร NO. U15 – 21 )  โดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINES (FM)   โดยมีเจาหนาที่จากทาง 

  บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารใหกับทาน 

09.25 น.         เหิรฟาสูเมืองเซี่ยงไฮ โดยสายการบิน SHANGHAI  AIRLINES เที่ยวบินที่ FM842   

   หรือ SHANGHAI  AIRLINES เที่ยวบินที่ FM854  เวลา 11.50 น. – 17.05 น. 

    วันท่ี 26 ส.ค., 9,20 ก.ย., 12,18 พ.ย.,5, 10 ธ.ค. กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ เท่ียวบินที่ FM854  เวลา 11.50 น. – 17.05 น. 

14.40 น.          ถึงทาอากาศยานผูตง มหานครเซี่ยงไฮ ซึ่งถือเปนชุมชนเกาตั้งแตยุคสามกก (475-221 ปกอนคริสตกาล) เดิมชื่อวา เซิน  

(Shen) ตามชื่อเจาเมือง ตอมาเปลี่ยนเปน หู แปลวาไซดักปลา เพราะเมื่อ 5,000 ปกอน แถบนี้เคยเปนทะเลมากอน และมี

หมูบานชาวประมง ถึงสมัยราชวงศซงไดเปล่ียนแปลงเปนเซี่ยงไฮ ซึ่งขณะนั้นเปนเพียงตําบลเล็กๆ คริสตศตวรรษที่ 17 – 

18 เซี่ยงไฮกลายเปนเมืองทาหนาดาน เพราะมีลําคลองและทะเลสาบเชื่อมถึงแหลงผาไหมและเกษตรกรรม มีคลองใหญ 

หรือ คลองจักรพรรดิที่ขุดขึ้นในสมัยโบราณเชื่อมถึงกรุงปกกิ่ง ซึ่งอยูทางเหนือ หลังจากสงครามฝน ค.ศ. 1848 

ชาวตางชาติเริ่มเขามาเชาเขตพื้นที่หลายแหง เซี่ยงไฮจึงกลายเปนเมือง ทาการคานานาชาตินับแตนั้นมา ผลจากการแบง

เขตพื้นที่ใหชาวตางชาติเชา ทําใหใจกลางเซี่ยงไฮจึงเต็มไปดวยอาคารสถาปตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับ

ยุโรป จนไดรับขนานนามวาเปน “ นครปารีสแหงตะวันออก ” ปจจุบันเซี่ยงไฮเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมที่ใหญที่สุด

ของจีน มีชาวตางชาติเขามาลงทุนทําธุรกิจมากมาย ตัวเมืองเซี่ยงไฮตั้งอยูริมแมน้ําหวงผู หางจากปากแมน้ําแยงซีเกียง 17 

ไมล แบงออกเปน 2 เขต คือ เขตผูตงใหม และเขตผูซีเมืองเกา กั้นโดยแมน้ําหวงผู หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว 

นําทานเดินทางสู เมืองหังโจว ซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง มีความมั่งคั่งมากที่สุดแหงหนึ่งเปนแหลงเภสัช

อุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคําเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมือง

หังโจวและซูโจววา “ บนฟามีสวรรค บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว) ” เพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามสองฟากถนน  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ไกขอทาน, หมูตงปอ 

   SHUNCHAGN HOTEL หรือเทียบเทา   

วันที่สอง      หังโจว – ลองเรือทะเลสาบซีหู  - อูซี - ตลาดไนทมารเก็ตฉงอัน 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

  นําทาน ลองทะเลสาบซีหู เนื่องมาจากตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจว ทะเลสาบมีลักษณะใกลเคียงกับวงรี สาม

ดานถูกลอมรอบดวยภูเขา และอีกหน่ึงดานเปนเมืองรอบซีหู ประกอบไปดวยสถานที่สําคัญมากกวา 30 แหง และสถานที่

ชมทิวทัศนมากกวา 40 แหง โดย จุดสําคัญก็ไดแก หนึ่งภูเขา สองทาง สามเกาะ หาทะเลสาบ และ สิบทิวทัศน นําทาน

ลองเรือผานชม สะพานดวน (แตไมดวน) ซึ่งเปนที่มาของตํานานเรื่อง“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสง

จันทรน้ําลึก ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบ ๆ ทะเลสาบแหงนี้ ที่ไดรับสมญานามจากนักทองเที่ยววา 

“พฤกษชาติในนครินทร” พรอมชมทะเลสาบเกาและใหม ชมเจดีย 3 องคสะทอนแสงจันทร  ตอจากนั้นนําทานสู หมูบาน

ใบชาบอมังกร อันลือชื่อที่มีชื่อเสียงของเมืองหังโจว ซึ่งทานจะไดชิมน้ําชาที่มีรสชาติที่แสนยอดเยี่ยมจากใบชาหลงจิ่ง 

โดยกลาวกันวา " ดื่มชาหลงจ่ิง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน " ชานี้เปนใบชาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศจีน  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บาย  นําทานเดินทางสู เมืองอูซี ซึ่งไดรับการขนานนามวา “ เซี่ยงไฮนอย ” เนื่องจากเปนเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไทหู

ลอมรอบ ทะเลสาบไทหู เปน 1 ใน 5 แหงทะเลสาบนํ้าจืดที่มีขนาดใหญของจีน เปนเมืองเกาแกที่มีประวัติศาสตรยาวนาน
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รวมสามพันกวาปในยุคราชวงศโจวและฉิน ที่นี่มีแรดีบุกบนเขาซีซานมากมาย ตอมายุคแรกของราชวงศฮั่นไดถูกขุดไป

จนหมดเกล้ียง จึงไดชื่อเมืองวาอูซี ซึ่งแปลวาไมมีดีบุก     

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร  

หลังอาหารนําทานสู ตลาดไนทมารเก็ตฉงอัน ใหทานไดชอปปงเลือกซื้อสิ้นคาพื้นเมืองไปฝากคนทางบาน อีกทั้งยังมีราน 

ขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมายใหทานอิสระชอปปงตามอัธยาศัย  

 พักที่  MILIDO HOTEL  หรือเทียบเทา 

วันที่สาม               อูซี – หลินซานตาฝอ – ศาลาฝานกงวัดหลิงซาน - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว – เซี่ยงไฮ – ลองเรือแมนํ้าหวงผู         

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

  นําทานนมัสการ หลินซานตาฝอ ณ. วัดหลิงซาน ซึ่งเปนพระพุทธรูปขนาดใหญ สูง 88 เมตร เปนพระพุทธรูปปางหาม

ญาติขนาดใหญ ลักษณะพระพักตรสงางาม เชิญทานไหวพระขอพรตามอัธยาศัย นําทานชม ศาลาฝานกงวัดหลิงซาน 

ตั้งอยูริมทะเลสาบไทหูท่ีกวางใหญ อยูเชิงเขาหลิงซานท่ีสวยงาม เปนกลุมสถาปตยกรรมที่ยิ่งใหญอลังการ ดานขางๆของ

ศาลาฯ เปนพระพุทธรูปองคใหญปางหามญาติทองสําริดที่เขาหลิงซาน หรือตามภาษาจีนเรียกวา "หลิงซานตาฝอ" ซึ่งมี

ความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ปางหามญาติ และมีพระพักตรสงางาม ศาลาฯ มีเสนผาศูนยกลางจากทิศใตถึงทิศเหนือ 

แบงกลุมสถาปตยกรรมเปนฝงตะวันออกและตะวันตก มีพื้นที่กวา 7 หมื่นตารางเมตร มีทางเดินเชื่อมระหวางตําหนักกับ

อาคารตางๆ บนหลังคาเปนพระเจดีย 5 องค ดานหลังเปนแทนเซนไหวบูชา รูปแบบสถาปตยกรรมตางกับวัดวาอาราม

ทั่วไปของจีน โดยใชหินกอนใหญทําเปนระเบียงยาว เสาค้ําหลักและเสาโคงยาว การสรางหลังคาโคงสูงและหองโถงที่

กวางใหญ ไมเพียงแตสะทอนใหเห็นความยิ่งใหญ ลึกซึ้งและสูงสงของพุทธศาสนาเทานั้น หากยังนําเอาวัฒนธรรมดั้งเดิม

มาผสมผสานกับปจจัยแวดลอมในปจจุบัน นับไดวา เปนสถาปตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ยอดเยี่ยมงดงามยิ่ง ภายในศาลา

ฝานกงฯ มีผลงานการแกะสลักไมตุงหยางที่ละเอียดประณีต ภาพฝาผนังดวยฝมือของนักเขียนภาพถ้ําตุนหวงที่มีชื่อเสียง 

เครื่องประดับชิ้นใหญที่ทําดวยแกวคริสตัลสี เครื่องเขินเมืองหยางโจวที่มีฝมือบรรจงประณีต ภาพสีน้ํามันขนาดใหญ 

รวมทั้ง รูปสลักนูนสูง แสดงพุทธประวัติ เหมือนเดินเขาสูพิพิธภัณฑที่เก็บสะสมมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

ศิลปหัตถกรรมอันล้ําคาเหลานี้ตางสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมที่มีประวัติอันยาวนานอยางมีชีวิตชีวา แสดงใหเห็นถึง

ความสงางามนาเกรงขามและความยิ่งใหญของพุทธศาสนา จากนั้นนําทานแวะราน ฟารมไขมุกน้ําจืด ซึ่งเปนที่แหลง

ผลิตที่มีชื่อเสียงของเมืองอูซี เลี้ยงที่ทะเลสาบไทหู ใหทานไดเลือกซื้อผลิตภัณฑที่ทําจากไขมุก ไมวาจะเปนครีมไขมุก  

ผงไขมุก และเครื่องประดับตางๆ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ ริมฝงทะเลสาบดื้นซาน และอยูระหวาง

มณฑลเจอเจียงกับมณฑลเจียงซู เปนตําบลน้ําแหงวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหนึ่งในสี่ที่มีชื่อเสียงโดงดังในบรรดา

ตําบลน้ําของเมืองเซี่ยงไฮ อีกทั้งไดชื่อวาเปนไขมุกใตแมน้ําแยงซีเกียงจนถึงปจจุบันนี้ ทานจะไดลองเรือชมเมืองจู

เจียเจี่ยว ซึ่งเปนเมืองที่มีสิ่งกอสรางทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศหมิงและราชวงศซิงอยูมากมาย จากนั้นนําทาน

เดินทางกลับสู เมืองเซี่ยงไฮ เมืองที่เต็มไปดวยอาคารสถาปตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จน ไดรับ

ขนานนามวาเปน “ นครปารีสแหงตะวันออก ”  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร  

หลังอาหารนําทาน ลองเรือแมน้ําหวงผู  ยามค่ําคืนเพื่อสัมผัสกับชีวิต ของชาวนครเซี่ยงไฮในยามราตรี ใหทานไดลองเรือ

ชมตึกรามบานชอง    ริมสองฝงแมน้ําที่มีการประดับประดาไฟไวอยางสวยงาม ดังคํากลาวที่วา “นครเซี่ยงไฮไมเคยหลับ” 

พรอมกันน้ันใหทานไดถายรูปเก็บภาพเมืองเซี่ยงไฮยามราตรี เอาไวเปนที่ระลึก ตามอัธยาศัย 

   พักที่ GREAT TANG HOTEL หรือเทียบเทา 
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วันที่ส่ี   เขตวายทัน -  ถนนนานกิง - รถไฟลอดอุโมงคเลเซอร   

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

  นําทานสูบริเวณ เขตวายทัน ตั้งอยูบนฝงตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจากเหนือจรดใตถึง 4 กิโลเมตร เปนเขต

สถาปตยกรรมที่ไดชื่อวา “ พิพิธภัณฑสิ่งกอสรางหมื่นปแหงชาติจีน ” ถือ เปนสัญลักษณที่โดดเดนของนครเซี่ยงไฮ อีก

ทั้งถือเปนศูนยกลางทางดานการเงินการธนาคารที่สําคัญ แหงหนึ่งของเซี่ยงไฮ ตลอดแนวยาวของไวทันเปนแหลงรวม

ศิลปะสถาปตยกรรมที่หลากหลาย เชน สถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหวาง

สถาปตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เปนที่ตั้งของหนวยงานภาครัฐ เชน กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญของ

ธนาคารตางชาติ เปนตน จากนั้นนําทานชอปปงยาน ถนนนานกิง ซึ่งมีความยาวถึง 5 กม. และยังเปนแหลงศูนยกลาง

สําหรับการชอปปงที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไอ รวมทั้งหางสรรพสินคาใหญชื่อดังกวา 10 หาง รานคาตาง ๆ, 

รานอาหารและศูนยกลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสรางสีสันและความบันเทิงใหกับผูที่มาจับจายบนถนนนานกิง ถนนที่

มีชือ่เสียงและคึกครื้นท่ีสุดของนครเซี่ยงไฮ จากน้ันนําทานเดินทางสูราน นวดเทา ชมการสาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธี

หนึ่งในการผอนคลายความเครียด และบํารุงการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ และทานยังสามารถชมการสาธิต

การรักษาแผลจากไฟไหมของโรงงานเปาฝูถังผลิตยา “บัวหิมะ” ที่ขึ้นชื่อท่ีสุดของเมืองจีน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา 

เกร็ดนารู : เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กซึ่งเปนเอกลักษณของเมืองเซี่ยงไฮ  ซาลาเปาที่คุณสามารถดื่มน้ําซุปหอมหวาน

รอน ๆ กอนล้ิมรสของ หมูหมัก และแปงเสี่ยวหลงเปานิ่มๆ เอกลักษณอีกอยางคือ เสี่ยวหลงเปาตนตํารับเซี่ยงไฮแทๆแต

ละลูกจะมีถึง 24 จีบ  สวนเคล็ดลับ การทานเสี่ยวหลงเปา ใหอรอยก็ไมยาก เพียงคุณทําตามขัน้ตอนดังน้ี    

1. ทานขณะรอน   

2. คีบเสี่ยวหลงเปาวางบนชอน  

3. กัดขอบแปงเบาๆ เพื่อดูดลิ้มรสน้ําซุปภายใน  

4. จิ้มซอสทานพรอมขิงซอย 

บาย  นําทานนั่ง รถไฟลอดอุโมงคเลเซอร (The Bund sightseeing tunnel) เปนอุโมงคลอดแมน้ําสายแรกในประเทศจีน ซึ่ง

นักทองเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถรางได เพื่อขามไปยังฝงตรงขามใชเวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงคตกแตงดวย

เเสงเลเซอรเปนรูปตาง ๆ ความตื่นตาตื่นใจใหกับผูนั่งรถไฟ อุโมงคเลเซอรแหงนี้มีความลึกลงไปจากพื้นแมน้ํา 9 เมตร 

ความยาว 646.70 เมตร สรางเสร็จ เมื่อป ค.ศ. 2000  จากนั้นนําทานแวะชม รานผาไหม ซึ่งเปนโรงงานผลิตผาไหม ของ

จีน ชมวิธีการนําเสนไหมออกมาผลิตเปนสินคาทั้งใชเครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแตจริง ) 

เพื่อมาทําใสนวมผาหมไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเปนทั้งของฝากและใชเอง  

20.00 น. รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร พิเศษ!! ซีฟูด GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟตนานาชาติระดับ 6 

ดาว ที่อยูยานชอปปงชื่อดัง เพื่อใหทานจะไดชิมอาหารกวา 200 ชนิด อาทิ  หอยนางรม ปลาดิบ สเตกเนื้อ เปด ไกงวง 

แพะยาง กุงทอด ติ่มซํา รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด พิเศษ!!!!! เครื่องด่ืมไมอั้น  เชน  ชาเขียวหลงจิ่ง   ชาอวูหลง น้ําผลไม 

เบียรทองถิ่น ไวนแดงทองถิ่น และ ไอศกรีม ยี่หอ Haagen Dazs (เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ

ภัตตาคาร โดยที่ไมตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา) 

  พักที่ GREAT TANG HOTEL หรือเทียบเทา   

วันทีห่า        วัดพระหยก - เฉิงหวังเมี่ยว – พิพิธภัณฑเซี่ยงไฮ - ตลาดเถาเปา -  กรุงเทพฯ 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 



www.aprilholiday.com 5 

  นําทานเท่ียวชม วัดพระหยก ตั้งอยูดานเหนือของนครเซี่ยงไฮ ซึ่งเปนวัดศักดิ์สิทธิ์ของคนเซี่ยงไฮ โดยพระฮุยเกินแหงวัดผู

โถวซานไดอัญเชิญพระหยกขาวพมา 5 องคมาจากประเทศจีน และประดิษฐานพระหยก 2 องค ณ วัดพระหยก ในป ค.ศ. 

1928 พระหยกปางสมาธิเน้ือหยกขาวสูง 1.9 เมตร ประดิษฐาน ณ ชั้นสองของวิหารเก็บพระธรรม พระหยกปางไสยาสน 

ยาว 69 เซนติเมตร ประดิษฐาน ณ ชั้นลาง หนาหองรับแขก ใหทานนมัสการกราบไหวพระขอพร เพื่อความปนสิริมงคล

กับตัวทานเอง จากนั้นนําทานสู  เฉิงหวังเมี่ยว เดิมเปนที่ตั้งของวัดเฉิงหวังเมี่ยว อาคารบานเรือนบริเวณนี้ เปน

สถาปตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและชิง แตทําเปนรานขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ เชน ตราประทับ รูป

ภาพวาด ลายมือพูกัน เครื่องน้ําชา ของที่ระลึก และสินคาสมัยใหมอยางรองเทากีฬา กระเปา อีกทั้งยังมีรานขายขนมและ

อาหารพื้นเมืองอีกมากมาย   จากน้ันนําทานเดินทางสู รานใบชา เชิญชิมชากอน ภาษาจีนเรียกวา Puer Cha เปนชาที่ขึ้นชื่อ

ของประเทศจีน   ตั้งแตสมัยราชวงศหมิง ประมาณ 500 ปที่แลว ใชมาเปนพาหนะขนสงชาไปถึงประเทศตางๆ  เปนชาที่

หอม เขมขน ยิ่งเก็บไวนานยิ่งดี ในประเทศจีนมีคําพูดวาเปนชาที่ปูทําหลานขาย มีสรรพคุณบํารุงกระเพาะและลดความ

อวนไดดวย สมัยราชวงศชิงฮองเตในพระราชวัง หนารอนดื่มชาหลงจิ่งและหนาหนาวดื่มชากอน ซึ่งทานจะไดเลือกซื้อ

เปนของฝากทางบาน   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ....ไกแดง 

บาย  นําทานเดินทางสู รานหยกจีน ของล้ําคาของปกกิ่งที่ขึ้นชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อวาหยกคือ สัญลักษณของความดีงาม  

สติปญญา และความยุติธรรม รวมไปถึงลัทธิขงจื๊อยังใหความหมายของหยกในแงของสัญญาลักษณแหงปญญา ความเห็น

อกเหน็ใจ ความพอประมาณ และความกลาหาญ ซึ่งหากใครไดครอบครองหยกจะพบความสุข ความเจริญรุงเรือง ความ

ร่ํารวย ความมีโชค รวมถึงทําใหอายุยืนอีกดวย ใหทานไดเลือกชมหยกที่ไดผานการเจียระไนมาเปนเครื่องประดับนําโชค 

อาทิเชน กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผเยา ใหทานไดเลือกซือ้เปนของขวัญของฝาก จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑเซี่ยงไฮ

(Shanghai museum of History) ตั้งอยูสวนกลางของจัตุรัสประชาชน เปนพิพิธภัณฑของศิลปะจีนโบราณ รูปแบบของ

พิพิธภัณฑและการนําเสนอบริเวณโดยรอบแกผูเขาชม คือ การสาธิตดวยวัตถุโบราณ อันสะทอนถึงความปราดเปรื่องและ

ปรัชญา ภายนอกออกแบบเปนโดมทรงกลมและมีฐานเปนทรงสี่เหลี่ยมอันเปนสัญลักษณของสวรรคและพื้นโลกตาม

หลักแนวคิดโบราณ พิพิธภัณฑนี้แบงออกเปน 11 หองแสดงศิลปะ และ 3 หองจัดนิทรรศการ ในแตละหองศิลปะจะจัด

แสดงศิลปะหลักๆของจีน ไดแก เครื่องทองเหลืองโบราณ เครื่องเซรามิกโบราณ งานวาด งานเขียนลายมือ งานแกะสลัก

โบราณ เครื่องหยกโบราณ เหรียญ เครื่องแตงบานท่ีใชในสมัยราชวงศหมิง และ ชิง ตราประทับ รวมถึงศิลปะโบราณของ

ชนชาติตางๆที่อาศัยในจีน เครื่องทองเหลืองของราชวงศชางและโจว ทําใหผูเขาชมรับรูถึงอารยธรรมในสมัยนั้น เครื่อง

ทองเหลืองอีกกวา 400 ชิ้น นั้นมีอายุครอบคลุมยุคทองสําริดของจีน เครื่องเซรามิกโบราณ  จากนั้นนําทานไปชอปปงที่ 

ตลาดเถาเปา เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก อาทิเชน ผาไหม , ถุงเทา , รองเทา , นาฬิกา เปนตน เพื่อความจุใจในการช

อปปงสินคาราคาถูก  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  

21.40 น.     บินลัดฟากลับสูกรุงเทพฯโดยสายการบิน CHINA EASTERN  AIRLINES  เที่ยวบิน MU 547 

  หรือ SHANGHAI  AIRLINES เที่ยวบินที่ FM841  เวลา 22.20-01.55 น. 

   วันท่ี 24 ก.ย., 16,22 พ.ย.,9, 14 ธ.ค. เซี่ยงไฮ-กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี FM841  เวลา 22.20น. – 01.55 น. 

00.55 น.     ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ  

 

************ ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ ************    

        ซื่อสัตย จริงใจ หวงใย เนนบริการ คืองานของเรา          

( *** กรุปออกเดินทางไดตั้งแต 15 ทานขึ้นไป *** ) 
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หมายเหตุ : ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปได

รูจักคือ  นวดฝาเทา(บัวหิมะ) , หยก , ชาหลงจ่ิง  , ชาผูเออ ,ไขมุก ,  ผาไหม  ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมี

ผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา  รานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละ

ประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไมซือ้ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

 
ขอควรระวัง!!! ทานใดที่ตองออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจาหนาที่กอนทุกคร้ัง 
 
 

 กําหนดการเดินทาง 28 ตุลาคม – 1พฤศจิกายน 2558 

12-16 / 18-22 / 25-29 พฤศจิกายน 2558 

อัตราคาบริการ ผูใหญ ( พักหองคู )                         ทานละ  19,900  บาท 

                            พักหองเดี่ยวจายเพิ่ม     ทานละ                  4,500  บาท 

 กําหนดการเดินทาง 22-26 ตุลาคม 2558   

30 ธันวาคม-3 มกราคม / 31 ธันวาคม – 4 มกราคม 2559 
อัตราคาบริการ ผูใหญ ( พักหองคู )                         ทานละ  26,900  บาท 

                            พักหองเดี่ยวจายเพิ่ม     ทานละ                  4,500  บาท 

 กําหนดการเดินทาง 5-9 ธันวาคม 2558   
อัตราคาบริการ ผูใหญ ( พักหองคู )                         ทานละ  24,900  บาท 

                            พักหองเดี่ยวจายเพิ่ม     ทานละ                  4,500  บาท 

 กําหนดการเดินทาง 9-13 / 10-14 ธันวาคม 2558   
อัตราคาบริการ ผูใหญ ( พักหองคู )                         ทานละ  23,900  บาท 

                            พักหองเดี่ยวจายเพิ่ม     ทานละ                  4,500  บาท 

 กําหนดการเดินทาง 25-29 ธันวาคม 2558 
อัตราคาบริการ ผูใหญ ( พักหองคู )                         ทานละ  22,900  บาท 

                            พักหองเดี่ยวจายเพิ่ม     ทานละ                  4,500  บาท 
 

หมายเหต ุ:    ราคาทัวรนี้ ไมมีราคาเด็ก/ไมแจกกระเปา ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากสภาวะ

น้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพ

ทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไมคงที่และกรณีที่

สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว) 
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อัตราคาบริการดังกลาวรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไวในรายการ 

 คาวีซาและภาษีสนามบินทุกแหงตามที่กําหนดไวในรายการ 

 คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกม้ือ ตามที่ระบุไวในรายการ 

 คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ 

 น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม , คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุ

ตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูเอาประกันอายุระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูที่มีอายุสูงกวา 70 ป ขึ้นไป คาชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม

จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของคาชดเชยที่ระบุไวในกรรมธรรม  ทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุก

กรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

การประกันไมคุมครอง 

กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไสติ่ง, อาการที่เกี่ยวของกับการติดยา, 

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสต,ิ ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, 

บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอการราย การยึดพาหนะ 

และ การปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม 

อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม 

 คาหนังสอืเดินทาง และเอกสารตางดาวตางๆ 

 คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน เครื่องดื่ม คาอาหาร คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 

 คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

 คาทิปกระเปา 

 กรุณาเตรียมคาทิปไกด,หัวหนาทัวรและคนขับรถ รวม 150 หยวน/คน (เดก็ชําระทิปเทาผูใหญ) 
 คา VAT 7 %   หักภาษี ณ ทีจ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม และหัก ณ ที่จาย  

จากยอดขายจริงท้ังหมดเทาน้ัน และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกใหกับบริษัททัวรเทาน้ัน 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 15 วัน  

2. เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลง

การเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางสวน

ใหกับทาน 

3. คณะทัวรครบ 15 ทาน มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ 

4. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทาน      สละสิทธ์ิ ไม

อาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 

400 หยวน / คน / วัน 

5. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  

บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

6. การยกเลิก 

6.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

6.2 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 
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6.3 ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 15 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร 

6.4 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มีการการันตีคามัด 

จําที่พักโดยตรง   หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึง 

เที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด 

เนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 

1. จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่าผูใหญ 15 ทานขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

3. รายการทองเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุ

ตางๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณี

ที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรอืออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยู

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะ

ไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบ

ลวงหนา 

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม

สถานการณดังกลาว 

8.  หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเท่ียวเทานั้น 

9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ 

เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว

นักทองเที่ยวเอง 

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋ว

เครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  

12. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ได

ระบุไวแลวทั้งหมด 

13.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบ

คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการชํารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถาเกิดการชํารุด   

     เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได) 

 2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม   

 3. รูปถายหนาตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟา หรือสีขาวเทานั้น อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิเทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือ

รูปพริ้นซ จากคอมพิวเตอร **รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน ** ทานท่ีประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา กรุณาเตรียมหนังสือ

รับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง 
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4.  กรณีหนังสือเดินทางที่นํามาใหเปนเลมใหม (ตอจากเลมเกา) กรุณาแนบหนังสือเดินทางเลมเกามาดวย เนื่องจากสถานทูตตองการดูวา 

ตั้งแตป 2010 จนถึงปปจจุบัน ผูเดินทางเคยเขาประเทศจีนมาแลวหรือไม  

5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา หรือ เทานั้น ( ปรับบัญชียอดลาสุด ณ เดอืนที่เดินทาง ) ตั้งแตหนาแรกทีม่ีช่ือของผูเดินทาง 

ถายสําเนาทุกหนา ทุกแผน (กรุณาอยาถายขามหนา) และตองมยีอดเงิน 20,000 บาท ขึ้นไป  **ถายสําเนายอนหลัง 3 เดือนขึ้นไป** 

      *** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไมสามารถใชไดกับสถานฑูตจีน 

6.  สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 

7. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 15 ป, นักเรียน, นักศึกษา  ตองแนบสําเนาสูติบัตรของเด็ก, หนังสือรับรองของผูที่ออกคาใชจายในการทองเที่ยวให 

โดยแสดงความสัมพันธวา เกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับรองคาใชจาย และสําเนา

สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา หรือ เทานั้น ( ปรับบัญชียอดลาสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแตหนาแรกที่มีชื่อของผูที่ออกคาใชจาย

ในการทองเที่ยวให ถายสําเนาทุกหนา ทุกแผน (กรุณาอยาถายขามหนา) และตองมยีอดเงินที่สามารถรับรองคาใชจายในการทองเที่ยวของผูที่จะ

รับรองให **ถายสําเนายอนหลัง 3 เดือนขึ้นไป** 

8. กรณีผูเดินทางไมมีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผูเดินทางตองมีผูรับรองคาใชจายในการเดินทางให โดยแนบหนังสือรับรองของผูที่ออก

คาใชจายในการทองเที่ยวให โดยแสดงความสัมพันธวา เกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน

ของผูรับรองคาใชจาย และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา หรือ เทานั้น ( ปรับบัญชียอดลาสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต

หนาแรกที่มีชื่อของผูที่ออกคาใชจายในการทองเที่ยวให ถายสําเนาทุกหนา ทุกแผน (กรุณาอยาถายขามหนา) และตองมียอดเงินที่สามารถ

รับรองคาใชจายในการทองเที่ยวของผูที่จะรับรองให **ถายสําเนายอนหลัง 3 เดือนขึ้นไป** 

9.  เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
10.  ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน หมายเลข

โทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ  โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา    เลมที่

มปีญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

11. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ 

(กอนออกเดินทาง) 

12.โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่น

เอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

13. ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบในการ

อนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแล

บัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 สัปดาห 

14. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาต ิ 

 -ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานั้น 

-หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  

-กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เนื่องจากผูเดินทางจะตองไป

แสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

      คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได 

      -หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 3,560 บาท และหนังสือเดินทางของคนตางชาตอิื่นๆ จายเพิ่ม  100  บาท 

      -เอกสารที่ตองเตรียม  1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6  เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และตราเขา-ออก    

    อยางนอย 2 หนาเต็ม   

                                           2.รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน 
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3.ใบอนุญาตการทํางาน  

4.หนังสือวาจางในการทํางาน  

          5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 

1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 

2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 

3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา 

4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 

อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา (ตางชาติฝรั่งเศสไมสามารถขอวีซาดวนได) 

 ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  800 บาท 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา** 

**กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิง

ตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก** 

 

 

 

 

 

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี!้!!! 
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมลูดงัตอไปนี้** 

เอกสารทีใ่ชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง** 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   

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

สถานภาพ      โสด  แตงงาน           หมาย           หยา    

  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคูสมรส.............................................................................................................................................  

ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาองักฤษตัวพิมพใหญ)  

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

.................................................รหัสไปรษณีย.......................... โทรศัพทบาน....................................มือถือ...................................................... 

พาสปอรต ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณ ี

ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน 
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ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 

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

...................................................................................รหัสไปรษณีย ............................โทรศพัทบาน................................................................ 

ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ).............................................................................................................................. 

ตําแหนงงาน........................................................................................................................................................................................................ 

ที่อยูสถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ......................................................................................................................... 

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

............................................................................................รหสัไปรษณีย .................................โทร.................................................................  

(สําคัญมาก กรณุาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 

ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   

เมื่อวันที.่.............................. เดือน..............................ป.............................  ถึง วันที.่..............................เดือน...............................ป............................... 

ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม    ไมเคย     เคย  โปรดระบุ................................................................................…………………  

เมื่อวันที.่.............................. เดือน..............................ป.............................  ถึง วันที.่..............................เดือน...............................ป............................... 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบคุวามสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 

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

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

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

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

หมายเหตุ 

**   กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 

**   ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  

ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได  หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 0-2245-7033   


