
 
 
 
 
 
 

เซีย่งไฮ ้หงัโจว 4วนั 2คนื 
โดยสายการบนิ ไชนา่เซาทเ์ทริน์ (CZ) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนพฤศจกิายน 62 - เดอืนมนีาคม 63 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ไฮไลทท์วัร ์
ลอ่งเรอืคลองขุดตา้หยุนเหอ – ถา่ยรูปดา้นลา่งตกึเซีย่งไฮท้าวเวอร ์
เจดยีห์ลกัเมอืงเฉงิหวางเกอ๋ - STARBUCK RESERVE ROASTERY 

หมูบ่า้นใบชาหลงจิง่ – ขึน้เจดยีห์ลกัเมอืงเฉงิหวางเกอ๋ 
ชอ้ปป้ิง HANGZHOU OUTLET - หาดไวท่าน – วดัหลงหวั 

ตลาดรอ้ยปีเฉนิหวงเมีย่ว - ถนนศลิปะเทยีนจือ่ฝาง 
พกัโรงแรม 5 ดาว 

พเิศษ!! บฟุเฟ่ตซ์ฟู๊ีดพรอ้มกุง้มงักรไมอ่ ัน้ 
 



 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ 

23.00 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 ประตู 9 

เคานเ์ตอร ์U สายการบนิไชนา่เซาทเ์ทริน์ โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทุกท่าน 

 

วนัทีส่อง เซีย่งไฮ ้(สนามบนิเซีย่งไฮผู้ต่ง) –หงัโจว-ลอ่งเรอืคลองโบราณตา้หยนุเหอ-หมูบ่า้นใบ
ชาหลงจิง่ -ขึน้เจดยีห์ลกัเมอืงเฉงิหวางเกอ๋+พรอ้มชมิขนมรากบวั-ชอ้ปป้ิง 
HANGZHOU OUTLET 

02.00 น. ออกเดนิทางสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้สนามบนิเซีย่งไฮผู้ต่ง โดย สายการบนิไชนา่เซาทเ์ทริน์ 

เทีย่วบนิที ่CZ8320  (มบีรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง) 
07.20 น. เดนิทางถงึ มหานครเซีย่งไฮ ้สนามบนิเซีย่งไฮผู้ต่ง เมอืงเอกเทศเซีย่งไฮ ้ซึง่ถอืเป็น

ชมุชนเกา่ตัง้แตยุ่คสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บา้นชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศซ์ง่ได ้

เปลีย่นแปลงเป็นเซีย่งไฮซ้ึง่ขณะนัน้เป็นเพยีงชมุชนเล็กๆหลงัจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตัว
เมอืงเซีย่งไฮถู้กเปิดเป็นเมอืงท่าและเขตเชา่ของนานาชาต ิตัง้อยู่รมิแม่น ้าหวงผู ่หา่งจากปาก

แม่น ้าแยงซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คอื เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซ(ีเกา่) กัน้
โดยแมน่ ้าหวงผู่ น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงหงัโจว ซึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเจอ้เจยีง ซึง่มคีวามมั่งคัง่มาก
ทีส่ดุแหง่หนึง่เป็นแหลง่เภสัชอตุสาหกรรมและสถาบันศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของประเทศ
จนี ซึง่ในอดตีมคี าเปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหังโจวและซโูจววา่ “บนฟ้ามสีวรรค ์บน

ดนิม ีซ(ูโจว) หัง(โจว)” เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันงดงามสองฟากถนน  จากนัน้น าท่าน  
ลอ่งเรอืคลองโบราณตา้ยุน่เหอ ซึง่มปีระวัตคิวามเป็นมากวา่2,500 ปี โดยคลองแหง่นี้มคีวาม

ยาวทัง้หมดประมาณ1,794 กโิลเมตรและคลองขดุนีใ้ชแ้รงงานของคน ทีโ่บราณทีส่ดุและเป็น
คลองทีย่าวทีส่ดุซึง่ไหลผ่านปักกิง่, เทยีนสนิ, เหอเป่ย, ซานตง, เจยีงซแูละเจอ้เจยีง ชว่งทีอ่ยู่

เมอืงหางโจวจะมคีวามยาว 39 กโิลเมตร ใหท้่านไดช้มววิทวิทัศน์สองขา้งทางทีย่ังคงถูกรักษา
แบบโบราณไว ้
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูพเิศษ ไกข่อทาน+หมูตงโพ) 

น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเหมยเจยีอู (ไรช่าหลงจิง่)  แหลง่ผลติใบชาเขยีวทีข่ ึน้ชือ่ของจนี 
ใหท้่านไดช้มิชาขึน้ชือ่ โดยกลา่วกนัวา่ “ดืม่ชาหลงจิง่ เพยีง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวัน”   น า
ท่าน ขึน้ชมววิบนเจดยีห์ลกัเมอืงเฉงิหวางเกอ๋ ลกัษณะเป็นอาคารโบราณสงูเจ็ดชัน้ มี

ลักษณะสถาปัตยกรรมของราชวงศซ์ง่ผสมราชวงศห์ยวน สงู 41.6 เมตร ประตทูางเขา้ท าจาก
หนิขัด เป็นสัญลักษณ์ของประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานของเมอืงหางโจว หากมองขึน้ไปบนชัน้สอง

ของ "หอหลักเมอืง" จะเห็นแผ่นจารกึเขยีนโดยนายเฉนิ ชา่งภาพชาวจนีผูโ้ดง่ดัง 
ศาลหลักเมอืงนี้ตัง้ขนาบทัง้สองดา้นดว้ย "ทะเลสาบและภเูขาแปดรอ้ยไมล ์โดยชัน้แรกและชัน้

สองจะมลีานแสดงวัฒนธรรมประวัตศิาสตรแ์ละประเพณีพืน้บา้นทีม่ลีักษณะเฉพาะ ชัน้ทีส่ามและ
หา้เป็นหอ้งชาและลานแสดงศลิปะดนตรจีากสาวเมอืงหังโจว (ใหท้่านชมิขนมรากบัวคนละหนึง่



 
 
 
 
 
 

ถว้ยและชมการแสดงดนตร)ี และชัน้สีเ่หมาะแกก่ารชมววิรอบๆ ทะเลสาบซหี ูเป็นอันหนึง่
สถานที ่ทีน่อ้ยคนจะไดย้ลความงามในมุมสงู 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

น าท่านสู ่HANGZHOU OUTLET สถานทีช่อ้ปป้ิงสดุฮติของชาวหังโจว ทีเ่ต็มไปดว้ยสนิคา้
เสือ้ผา้ แฟชัน่ กระเป๋า รองเทา้ และอืน่ๆอกีมากมาย อสิระใหท้่านเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ตาม

อัธยาศัย 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัาคาร 
ทีพ่กั HANGZHOU LILY  HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว (ทอ้งถิน่) 

 

วนัทีส่าม หงัโจว-เซีย่งไฮ-้ศูนยน์วดเทา้(ยาบวัหมิะ) – ถา่ยรูปดา้นลา่งตกึเซีย่งไฮท้าวเวอร-์ 
          หาดไวท่าน-ศูนยผ์า้ไหม-ถนนนานกงิ–STARBUCK RESERVE ROASTERY 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงเซีย่งไฮ ้ซึง่ถอืเป็นชมุชนเกา่ตัง้แตยุ่คสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) 

เป็นหมู่บา้นชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศซ์ง่ไดเ้ปลีย่นแปลงเป็นเซีย่งไฮซ้ึง่ขณะนัน้เป็นเพยีง
ชมุชนเลก็ๆหลังจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตัวเมอืงเซีย่งไฮถู้กเปิดเป็นเมอืงท่าและเขตเชา่ของ

นานาชาต ิตัง้อยู่รมิแม่น ้าหวงผู ่หา่งจากปากแม่น ้าแยงซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต 
คอื เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซ(ีเกา่) กัน้โดยแม่น ้าหวงผู ่น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  
น าท่านสู ่ศูนยน์วดเทา้(ยาบวัหมิะ) พรอ้มฟังบรรยายเกีย่วกับการแพทยโ์บราณจนี อดตีถงึ

ปัจจุบัน การสง่เสรมิการใชส้มุนไพรจนีทีม่มีานานนับพันปี รบัฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทย์
ผูเ้ชีย่วชาญ พรอ้มผ่อนคลายนวดฝ่าเทา้   

หมายเหต ุ: ขอความร่วมมอื กรุณาแชเ่ทา้ทุกท่าน (ไม่มคีา่ใชจ่้าย) 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

จากนัน้น าท่าน ถ่ายรปูดา้นลา้งตกึเซีย่งไฮท้าวเวอร ์ (ไม่รวมคา่ตั๋วขึน้ชมววิ) เป็นตกึทีส่รา้งขึน้
ใหม่ลา่สดุและมคีวามสงูทีส่ดุในเซีย่งไฮ ้ ตกึนี้มคีวามสงูถงึ 632 เมตร มกีารออกแบบตกึ
ภายนอกทีแ่ปลกตาดว้ยรปูร่างตกึทีโ่คง้มนแลดคูลา้ยเกลยีวทีก่ าลังบดิทะยานขึน้สูท่อ้งฟ้า เพือ่

สือ่ใหเ้ห็นถงึความทันสมัยและเอือ้ประโยชน์ในการเก็บพลังงานลมมาใชง้าน ภายในส าหรับ
รองรับบรษัิทชัน้น าตา่ง ๆ ของจนีพรอ้มการตกแตง่ทีจ่ะมกีารปรับเปลีย่นชัน้ตา่ง ๆ 121 ชัน้ใหม้ี

ทัง้หอ้งประชมุ โรงแรม สวนลอยฟ้า ลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก พรอ้มดว้ยเทคโนโลยสีดุล ้าอกี
มากมาย และระบบส าหรับดงึพลังงานจากธรรมชาตมิาใช ้อาท ิกังหันลมและระบบกักเก็บน ้าฝน   

อสิระใหท้่านถ่ายรูปคูต่กึตามอัธยาศัย 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

น าท่านสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแมน่ ้าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนอืจรดใต ้
ถงึ4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ือ่วา่ “พพิธิภัณฑน์านาชาตงิ” ถอืเป็นสัญลักษณ์ทีโ่ดด

เดน่ของนครเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคัญ แหง่หนึง่ของ
เซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาวของไวท่ันเป็นแหลง่รวมศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เชน่ 

สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวนัออก-
ตะวันตก เป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศลุกากร โรงแรม และส านักงานใหญข่อง
บรษัิทตา่งๆ   

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

น าท่านเยีย่มชม ศูนยผ์า้ไหม ผลติภัณฑท์ีท่ าจากไหม ไม่วา่จะเป็นเสือ้ผา้ ผา้พันคอ ฯลฯ ชม
วธิกีารน าเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครือ่งจักร ชมการดงึใยไหมรงัแฝดเพือ่มาท าไส ้

นวมผา้หม่ไหม เหมาะกับการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใชเ้อง  น าท่านสู ่ถนนนานกงิ หรอื นาน

จงิลู ่( NANJING LU) เป็นถนนทีเ่กา่แกข่องเซีย่งไฮส้รา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1851 ถอืวา่เป็น 
WALKING STREET หรอื ถนนคนเดนิ มคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร พืน้ถนนปดูว้ยหนิออ่น และ

มลีวดลายเซรามกิสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของนานจงิลู ่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้มากมาย มทีัง้รา้นขาย
เสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร ภัตตาคารหรู รา้นจวิเวลรีช่ ือ่ดัง ทัง้รา้นทีเ่ป็นของ
คนจนีทอ้งถิน่   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางไปยงั STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ในเซีย่งไฮ ้ใหญ่
กวา่สาขาปกต ิ300 เท่า ส าหรับสาขา RESERVE ROASTERY ทีเ่พิง่เปิดใหบ้รกิารในเซีย่งไฮ ้

ใหม่หมาดเมือ่วันที ่6 ธ.ค.ทีผ่่านมานี้ สาขานี้นอกจากความยิง่ใหญ่อลงัการแลว้ ยงัมบีารจ์บิ
กาแฟทีย่าวทีส่ดุในโลก ถงึ 88 ฟตุ  ขึน้แทน่เป็นสาขาทีม่บีารจ์บิกาแฟยาวทีส่ดุในโลกของ 

STARBUCKS ลกูคา้สามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรปูแบบและ
เครือ่งดืม่ตา่งๆ กวา่ 100 เมนูรวมทัง้เครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขานี้แหง่เดยีวเท่านัน้ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร (เมนูพเิศษ เสีย่วหลงเปา) 
ทีพ่กั SHANGHAI XIDI   HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว (ทอ้งถิน่) 

 

วนัทีส่ ี ่  ศูนยห์ยก – วดัหลงหวั –ตลาดเฉนิหวงเมีย่ว- ถนนศลิปะเทยีนจือ่ฝาง – เซีย่งไฮ ้ 
          (สนามบนิเซีย่งไฮผู้ต่ง) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้   ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

แวะชม อญัมณีล ้าคา่ หยก เป็นเครือ่งประดบัทีน่ยิมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชือ่วา่ใส ่แลว้จะ
ชว่ยป้องกันอนัตรายได ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสัตวม์งคลทีม่ี
คณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี  

น าท่านเดนิทางสู ่วดัหลงหวั วัดเกา่แกคู่บ่า้นคูเ่มอืงเซีย่งไฮ ้ทีม่อีายุกวา่ 1,500 ปี วัดแหง่นี้ถูก
สรา้งขึน้ในยุคสามก๊ก ดว้ยความตัง้ใจของซนุกวนทีต่อ้งการอทุศิใหแ้กม่ารดาผูล้ว่งลบั และได ้

ใชช้ือ่วัดวา่ ‘เซยีนซือ่ เป็นชือ่แรก กอ่นจะเปลีย่นมาใชช้ือ่ ‘หลงหัวจนถงึปัจจุบัน ภายในวัดมี
วหิารเจ็ดหลังตัง้อยู่บนพืน้ทีก่วา้งขวางทีส่ดุในบรรดาวัดของนครเซีย่งไฮ ้วหิารแตล่ะหลังมรีูปปัน้

พระพุทธรูปและเทพผูพ้ทิักษ์ประดษิฐานอยู่ใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวข้อพรอาท ิในวหิารใหญ่
มพีระศรศีากยมุณี วหิารพระเมตไตรย หรอื วหิารเจา้แม่กวนอมิทีม่อีงคเ์จา้แม่กวนอมิพันกรราย
ลอ้มดว้ยพระพุทธรูปสทีอง 500 องค ์ดา้นตรงขา้มวัดมเีจดยีห์ลงหัว (LONGHUA PAGODA) 

เจดยีแ์ปดเหลีย่มโบราณ 6 ชัน้ สงู 44 เมตร เป็นเจดยีท์ีถู่กสรา้งขึน้มาใหมใ่นปี 922 แทนเจดยี์
องคเ์ดมิแตไ่ม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน   



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร ( เมนูพเิศษ  บุฟเฟ่ตอ์าหารซฟู้ีด... ทา่นจะเต็ม
อิม่จุใจกบัการทานอาหารทะเล หอย ป ูกุง้มงักร แบบไมอ่ ัน้ นอกจากนีย้งัมอีาหารอืน่ๆ 

อาทเิชน่  ขนมหวาน ผลไม ้ ไอศครมี และเครือ่งดืม่น า้อดัลม เบยีร ์เหลา้ ไวน ์ฯลฯ) 
 น าท่านสู ่ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว หรอืทีเ่รยีกกันวา่ ศาลเจา้พ่อหลักเมอืง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมอืง

เกา่ ซึง่ไดก้ลายเป็นศนูยร์วมสนิคา้และอาหารพืน้เมอืงทีแ่สดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซีย่งไฮซ้ึง่
มกีารผสมผสานระหวา่งอดตีและปัจจุบันไดอ้ย่างลงตัว ซึง่เป็นย่านสนิคา้ราคาถูกทีม่ชี ือ่อกีย่าน
หนึง่ของนครเซีย่งไฮ ้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย  จากนัน้น าท่านชม ยา่นศลิปะถนน

เทยีนจื ่อฝาง เป็นเขตอยู่อาศยัของชาวบา้นในยุค ค.ศ.1920 – 1930 ประกอบไปดว้ยบา้นทรง
ยุโรปสลับกับบา้นแบบจนี ถนนแหง่นีเ้ริม่มชี ือ่เสยีง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงาน

ศลิปะจากศลิปินแบบตดิดนิ หรอืทีปั่จจุบันเรยีกวา่ แนวสตรที ภายในเต็มไปดว้ยคาเฟ่ และรา้น
ขายของทีร่ะลกึ และงานแสดงของศลิปินทัง้ในและตา่งประเทศ 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 สมควรแกเ่วลาน าท่านสู ่สนามบนิเซีย่งไฮผู้ต่ง 
23.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ โดยสายการบนิไชนา่เซาทเ์ทริน์ 

เทีย่วบนิที ่CZ8319  (มบีรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง) 
00.50+1 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ โดยสวัสดภิาพ 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

เด็กอายุไมเ่กนิ 
12 ปี  

(เสรมิเตยีง)  

เด็กอายุไมเ่กนิ 
12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว 
ไมร่วมต ัว๋
เครือ่งบนิ 

15-18 พฤศจกิายน 62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 

17-20 พฤศจกิายน 62 7,999.- 7,999.- 7,999.- 3,500.- 4,900.- 

24-27 พฤศจกิายน 62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,500.- 4,900.- 

29 พ.ย.-02 ธ.ค.62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 

01-04 ธนัวาคม 62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,500.- 4,900.- 

13-16 ธนัวาคม 62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 

15-18 ธนัวาคม 62 7,999.- 7,999.- 7,999.- 3,500.- 4,900.- 

20-23 ธนัวาคม 62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 

29ธ.ค-01 ม.ค.63 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,500.- 6,900.- 

03-06 มกราคม 63 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 

05-08 มกราคม 63 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,500.- 4,900.- 

17-20 มกราคม 63 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 

31 ม.ค.-03 ก.พ.63 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 

16-19 กุมภาพนัธ ์63 7,999.- 7,999.- 7,999.- 3,500.- 4,900.- 

28 ก.พ.-02 ม.ีค.63 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,500.- 4,900.- 

06-09 มนีาคม 63 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 

08-11 มนีาคม 63 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 

13-16 มนีาคม 63 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 4,900.- 

20-23 มนีาคม 63 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 4,900.- 

22-25 มนีาคม 63 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 4,900.- 

 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 4,900.- 
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ (ไมร่วมวซ่ีา) 



 
 
 
 
 
 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่กรุ๊ป 1,500 บาท /วซีา่เดีย่ว 1,800 บาท 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 

รวม 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
**เด็กเก็บทรปิเทา่ผูใ้หญ*่* 

 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ 
กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตกิรุณาเช็คราคาอกีคร ัง้ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุก

ครัง้ เพื่อเช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟล์บนิและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกดิ

ความผดิพลาด ทางบรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 5,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 
    4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ่้ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ่้ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าที่

พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ
เทีย่วบนิพเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวร์

ทัง้หมดเนื่องจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหัีวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 
2.  คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองท่านตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล
เพิม่เตมิกับทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  



 
 
 
 
 
 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทุกแหง่ + ภาษีน ้ามัน  
8.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2.    คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่จนีวซีา่กรุ๊ป 1,500 บาท หรอืวซีา่เดีย่ว พาสปอรต์ไทย ท่านละ  
   1,800 บาท 
วซีา่แบบหมู่คณะ ส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ (ใชส้ าเนา

หนา้พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มูลชัดเจน และรูปถ่ายสแกน1 รูป และตอ้งส่งเอกสาร
ลว่งหนา้ 14 วันกอ่นเดนิทาง) 

หมายเหตุ หากทางเมอืงจีนมกีารประกาศยกเลกิหรือระงับการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆ
ทัง้สิน้ ท าใหไ้ม่สามารถยืน่วีซ่ากรุ๊ปไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ เรียกเก็บเงนิเพิม่ ท่านละ 1,650 

บาท พรอ้มเอกสารเพิม่เตมิเพือ่ท าการยืน่ค าขอวซีา่เดีย่วผ่านศนูยร์ับยืน่    
โปรดทราบ  ทีม่คีวามประสงค ์ยืน่ค าขอวซีา่จนี แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ทีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ.  
ดังตอ่ไปนี้ตัง้แต ่ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยืน่วซี่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ไดต้อ้งยืน่วซีา่จีนแบบ

เดีย่วเท่านัน้ และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดมิ 4 วันท าการ 
 1.อสิราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกสิถาน 5.ทาจิกสิถาน 6.เตริ์กเมนิสถาน 7.

คาซัคสถาน 8.อริัก 9.อหิร่าน 10.อยีปิต ์11.ซาอดุอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.
ศรลีังกา 16.ลเิบยี 17.ซดูาน 18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 20.ตรุก ี21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 

24.โซมาเลยี   
กรณีทีเ่จา้หนา้ทีด่ าเนินการออกเอกสารวซี่าเรียบรอ้ยแลว้มกีารยกเลกิเดนิทาง วซี่าจะถูกยกเลกิ
ทันท ีไม่สามารถน าไปใชก้ับการเดนิทางครัง้อืน่ๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิคา่วี

ซา่ไดทุ้กกรณี 
3. กระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/

ท่าน 1 สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการบนิก าหนด 
4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
5. คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่

ซักรดีฯลฯ 
6. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทรปิ 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ เหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตกุารณ์ไม่

สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, 
ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสัิย อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่
รับผดิชอบคา่บรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 



 
 
 
 
 
 

5. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่ง
บนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 

การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุด

ความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 
9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และ

ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั ้งสิน้ แต่ทัง้นี้ทางบริษัทฯจะจัดหา

รายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
10. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ 

มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้  

ส าหรบัผูท้ ีม่คีวามประสงคต์อ้งการขอยืน่วซ่ีาเดีย่ว 

เอกสารในการยืน่วซ่ีาจนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 
**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี้ ** 
- ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,800 บาท  

- ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,925 บาท  
1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเท่านัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายุของรูปถ่ายไม่เกนิ  6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไม่สว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ RE-ENTRY ดว้ยตนเอง
เท่านัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับ
แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่HTTP://WWW.CONSULAR.GO.TH/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิี่

ตดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ที่ท างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หาก

สถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซี่า เล่มทีม่ปัีญหา (สถานทูตมกีาร
โทรศัพทส์ุม่ตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยืน่วซี่า ดังนัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งให ้
บรษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพิม่เตมิหรือเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และบางครัง้บรษัิททัวร์ไม่
ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่า
ท่านจะตอ้งรับผดิชอบ 



 
 
 
 
 
 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซี่า
ในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายใน

ระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 
10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซี่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาต
การท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจีนดว้ย
ตนเอง  เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซ่ีาหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จ่ายเพิม่ 5,550 บาท  

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  1,900 บาท 
ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตนิ่า(กรุณาเชคราคาอกีครัง้) 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซี่า และตรา

เขา้-ออกอย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน [พืน้หลังขาวเท่านัน้] 
และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายุของรูปถ่ายไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไม่สว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนุญาตการท างาน  
4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  
5. สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับ
รา้นทีแ่ปล 

 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซ่ีาให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถ่ายเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่่ายเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 

อตัราคา่วซ่ีาดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ่้ายเพิม่ท่านละ  1,125 บาท  
 

[ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 
สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซ่ีาดว่นได]้ 

 

**การขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดยไมแ่จง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้** 

 



 
 
 
 
 
 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ 

 
 

 


