
 

 

รหัสทัวร GS1902974 
ทัวรจีน SHANGHAI คนเล็ก ว่ิงสูฟด 6 วัน 3 คืน (CZ) 
เมืองหางโจว คลองขุดโบราณตายุนเหอ หมูบานเหมยเจียอู ถนนโบราณวินเหอ เมืองอูซี  
พิพิภัณฑดินทราย ถนนโบราณฉงอัน บวัหิมะ หาดไวทาน ยานซินเทียนต้ี   

 
 



 

 

บินดวยสายการบิน ไชนาเซาทเทิรนแอรไลน (CZ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูม ิ(BKK) 
CZ8464 BKK (กรุงเทพ)- PVG (เซียงไฮ) 02.00 - 07.20 
CZ8463 PVG (เซียงไฮ)- BKK (กรงุเทพ) 21.15 - 00.50 

**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกนิ 23 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 
ก.ก. ** 
โปรแกรมการเดินทาง 

23.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารขาออก 
ระหวางประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9-10  สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมี
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ 
หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควรทราบ   :ประเทศ จนีไม
อนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับ
และจับ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง  

 

วันท่ี 2 
สนามบินสุวรรณภมูิ – สนามบินผูตง– เมืองเซ่ียงไฮ-หางโจว-ลองเรือขุดโบราณตานวิน่เหอ 
ถนนโบราณวินเหอ-น่ังรถไฟความเร็วสูง                                                                           
(B/L/D)                            

02.00น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติผูตง เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศจีน โดยสายการบิน 
CHINA SOUTHERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี CZ8464 ** มีบริการอาหารและเครื่องด่ืม
บนเคร่ืองบิน เวลาบินโดยประมาณ 4.30 ช่ัวโมง ** 

 

วันท่ี 1  กรงุเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูม ิ                                                          )-/-/-(  



 

 

07.20น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติผูตง เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศจีน (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวา
เมืองไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระ
เรียบรอย  

เชา นําทานเดินทางสูเมืองหางโจว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของมณฑลเจ
อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน ศูนยกลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม แหลงเภสัชอุตสาหกรรม
และสถาบันศิลปะท่ีมีช่ือเสียงแหงหน่ึงของประเทศจีน ซึ่งมีความมัง่ค่ังมากท่ีสุดแหงหน่ึง เปน
แหลงเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะท่ีมช่ืีอเสียงแหงหน่ึงของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมคํีา
เปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจววา “บนฟ�ามสีวรรค บนดินม ีซู )โจว (
หาง )โจว( ” เพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามสองฟากถนน เมืองหางโจว เคยไดรับการจัด
อันดับวาเปนเมืองที่นาอยูลําดับตนๆ ของเมืองจีน ในปจจบัุนนอกจากขึ้นช่ือเร่ืองชาหลงจิ่ง
แลว เมืองหางโจว ยังเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของ อาลีบาบา เจาพอธุรกิจ อีคอมเมอรซ ยักษ
ใหญของโลก อีกดวย 
นําทานเดินทางสู คลองขุดโบราณตายุนเหอ ของจีน ซึ่งมปีระวติัความเปนมากวา2,500 ป 
โดนคลองแหงน้ีมคีวามยาวทั้งหมดประมาณ1,794 กิโลเมตรและคลองขุดน้ีใชแรงงานของ
คน ท่ีโบราณท่ีสุดและเปนคลองที่ยาวท่ีสุดซึ่งไหลผานปกกิ่ง, เทียนสิน, เหอเป�ย, ซานตง, 
เจียงซูและเจอเจียง นําทานลองเรือคลองขุดโบราณตายวิ่นเหอ ชวงท่ีอยูเมืองหางโจวจะมี
ความยาว 39 กโิลเมตร ใหทานไดชมวิวทิวทัศนสองขางทางที่ยังคงถูกรกัษาแบบโบราณไว 
(รวมคาลองเรือแลว) 



 

 

 
กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันเดินสู หมูบานเหมยเจียอู ชมสวนชาหลงจิ่ง ไรชาท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของเมืองหางโจว ไร
ชาเขียว หลงจิ่งฉา ซึ่งแปลวาชาบอมังกร ของทะเลสาบซีหู เปนใบชาท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดชนิดหน่ึง
ของประเทศจีน กลาวกันวา ด่ืมชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน ทานสามารถเลือก
ซื้อใบชาอยางดีไวเปนของฝากใหกับคนทางบาน ตอมาพาทานแวะเดินถนนโบราณวินเหอท่ีมี
รานคามากมาย สัมผัสบรรยากาศและการใชชีวิตของคนที่น่ัน 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร เมนูหมตูงพอและไกขอทาน 
จากน้ันนําทานเดินทางสู สถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองหางโจว สัมผัสรถไฟความเร็วสูง (บัตร
โดยสารชั้นปกติ) จากสถานี HANGZHOU สูสถานี YUHANG เปนเสนทางรถไฟความเร็วสูง
ท่ีมีความยาวทั้งหมด 1,318 กิโลเมตร และวิ่งผานปกกิ่ง เทียนสิน เหอเป�ย ซานตง อันฮุย 
เจียงซู และเซ่ียงไฮท้ังหมด 7 เมืองใหญ ซึง่วิ่งดวยความเร็วสูงถึง 300 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 



 

 

 
พักที่   HANGZHOU STAY IN BAILLISHA HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา  

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
              หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู รานสินคายางพารา ใหทานไดชมผลิตภัณฑท่ีทํามาจาก

ยางพารา อาทิเชน หมอน ที่นอนเปนตน นําทานเดินทางสู เมืองอูซี ซึ่งไดรับการขนานนามวา " 
เซ่ียงไฮนอย " เน่ืองจากเปนเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไทหูลอมรอบ ทะเลสาบไทหู เปน 1 
ใน 5 แหงทะเลสาบน้ําจืดท่ีมีขนาดใหญของจนี เปนเมืองเกาแกที่มปีระวติัศาสตรยาวนานรวม
สามพันกวาปในยุคราชวงศโจวและฉิน ท่ีน่ีมแีรดีบุกบนเขาซีซานมากมาย ตอมายุคแรกของ
ราชวงศฮั่นไดถูกขุดไปจนหมดเกล้ียง จงึไดช่ือเมืองวาอูซี ซึ่งแปลวาไมมีดีบุก จากนั้นนําชม 
ฟารมไขมุกน้ําจืด ซึ่งเปนที่แหลงผลิตที่มีช่ือเสียงของเมืองอูซี เล้ียงท่ีทะเลสาบไทหู ใหทานได
เลือกซื้อผลิตภัณฑท่ีทําจากไขมุก ไมวาจะเปนครีมไขมุก ผมไขมกุ และเคร่ืองประดับ ตางๆ 
นําทานชมสวนหยวนถอจูและลองเรือชมวิวดอกไมตามฤด ูชมความสวยงามของดอกไมและ
สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ 

วันท่ี 3 
เมืองหงัโจว – รานยางพารา –อูซ-ี สวนหยวนถอจู+ลองเรือชมวิวดอกไมตามฤดู-รานไขมกุ
พิพิภัณฑดินทราย-ถนนโบราณฉงอัน                                                                   
(B/L/D)                          



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูซี่โครงหมูอูซี 

หลังทานอาหารนําทานเลือกซื้อไขมุกและผลิตภัณฑท่ีทําจากไขมุกในราคาถูกแสนถกู  
นําทานชมพิพิภัณฑดินทราย  การปم�นกาน้ําชา วัฒนธรรมชาเปนสวนสําคัญของวัฒนธรรม
จีนท่ีลึกซ้ึงและลึกซ้ึง มนัผานพนขีด จํากัด ของเวลาและภูมิภาคแลว ในฐานะท่ีเปนหมอชาใน
อุดมคตกิาน้ําชากถ็ูกแพรกระจายไปทุกที่และถือเปนสมบัติของผูท่ีรักชา ไมมมีีพิพิธภัณฑ
กาน้ําชาในปกกิ่ง ไมเพียงแตจะมีกาน้ําชาท่ีมคีามากมาย แตยงัใหผูเย่ียมชมไดสัมผัสกับ
บรรยากาศของชาจากน้ันเดินชมถนนโบราณฉงอัน ท่ีเต็มไปดวยแสงสีเสียง ผูคนที่มากมาย 
รวมถึงของกินหลากหลายท่ีแตกตางจากบานเรา 

ค่ํา  บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
พักที่               WUXI STAY IN VEEGLE SINCERE HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาว

หรือเทียบเทา 
 
  
 



 

 

วันท่ี 4 เซียงไฮ -รานบัวหมิะ –  ตลาดรอยป – หาดไวทาน – รานผาไหม – ถนนนานกิง – ราน 
Starbucks ท่ีใหญที่สุดในโลก        ) B  /- / D  

 
เชา         บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
        นําทานเดินทางสู รานนวดเทา ชมการสาธิต การนวดเทา ซึง่เปนอีกวิธีหน่ึงในการผอนคลาย

ความเครียด ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ พรอมชมครีมเป�าซูถัง 
หรือท่ีรูจักกันดีในช่ือ บัวหิมะ สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัด
ตอย เปนยาสามัญประจําบาน 

 
นําทานเดินทางสู ยานเฉินหวังเมี่ยว ตลาดรอยป ซึ่งเปนตลาดเกาของผูตง เมืองเซ่ียงไฮ 
ถายภาพกับบานเกากวารอยปที่ยังคงความงดงาม และชอปปم�งสินคาพ้ืนเมือง เส้ือผา หรือจะ
ลองชิมเส่ียวหลงเปา  

 
 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง 
จากน้ันนําทานเดินทางสู หาดไวทาน ต้ังอยูบนฝم�งตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจาก
เหนือจรดใตถึง4กิโลเมตรเปนเขตสถาปตยกรรมที่ไดช่ือวา “พิพิธภัณฑนานาชาติ” ถือเปน
สัญลักษณท่ีโดดเดนของนครเซ่ียงไฮ อีกทั้งถอืเปนศูนยกลางทางดานการเงินการธนาคารที่



 

 

สําคัญ แหงหน่ึงของเซ่ียงไฮ ตลอดแนวยาวของไวทันเปนแหลงรวมศิลปะสถาปตยกรรมที่
หลากหลาย เชน สถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมท้ังการผสมผสานระหวาง
สถาปตยกรรมตะวนัออก-ตะวันตก เปนที่ต้ังของหนวยงานภาครัฐ เชน กรมศุลกากร 
โรงแรม และสํานักงานใหญและนําทานแวะรานผาไหม ท่ีขึ้นช่ือของประเทศจีน ใหทานได
เลือกซื้อสินคาท่ีทําจากผาไหม เชน ผาหม เส้ือผา รองเทา เปนตน จากนั้นนําทานเดินทางสู 
ถนนนานกิง ศูนยกลางการชอปปم�งที่คึกคักมากที่สุดของนครเซ่ียงไฮท่ีไมมีวันหลับใหล ทั้งยงั
เปนท่ีต้ังหางสรรพสินคาและถือเปนยานสวรรคของบรรดาสาวกแบรนดเนมทั้งหลาย 
นอกจากน้ีท่ีหาดไวทานยังสามารถมองเห็น "หอไขมุก" ซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองเซ่ียงไฮได
อยางชัดเจนอีกดวย ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ จึงตองไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะ
บันด” จึงเรียกไดวามาถึงเซี่ยงไฮจริงๆ  

 
นําทานสูราน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหมท่ีนครเซ่ียงไฮ มา
พรอมกับความยิ่งใหญอลังการ ครองตําแหนงสตารบคัสท่ีใหญและสวยท่ีสุดในโลก ซึ่งได
ทําการเปดตัวไปเมื่อวนัท่ี 6 ธันวาคม 2560 มีเน้ือท่ีใหญโตถงึ 2,787 ตารางเมตร 
ดานบนของรานตกแตงดวยแผนไมรูปหกเหลี่ยมซึ่งเปนงานแฮนดเมดจํานวน 10,000 แผน 
และท่ีต้ังตระหงานอยูกลางรานคือถังค่ัวกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเทาตึก 2 ช้ัน 
ประดับประดาดวยแผนตราประทับแบบจีนโบราณมากกวา 1,000 แผน ซึ่งบอกเลา



 

 

เร่ืองราวความเปนมาของสตารบัคส กาแฟท่ีค่ัวในถังทองเหลืองน้ีจะถูกสงผานไปตามทอ
ทองเหลืองดานบน ซึ่งจะทําใหเกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี มีเคานเตอรที่ยาวที่สุด ซึ่งมี
ความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตําแหนงเคานเตอรของสตารบัคสท่ีมคีวามยาวท่ีสุดในโลก 
มีเคร่ืองด่ืมหลากหลายมากกวา 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องด่ืมที่มีเฉพาะสาขาน้ีเพียงแหง
เดียว 

 
ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
พักที ่       SHANGHAI STAY IN MINI MAX SHIMAO HOTEL  โรงแรมระดับ 5 ดาว

หรือเทียบเทา 
 

วันท่ี 5 รานหยก-ถนนเทียนจี่ฝ�าง-ซินเทียนต้ี-สนามบินผูตง(เซ่ียงไฮ)                                 
(B/-/-) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําทานชม รานหยก ชาวจีนมีความเช่ือวาหยกเปนอัญมณีลํ้าคากวาทองและเพชร เปนสิริ
มงคลแกผูท่ีไดมาครอบครอง ใหทานไดเลือกซื้อเปนเครื่องประดับนําโชคตามอัธยาศัย 



 

 

หลังจากรับประทานอาหาร นําทานชม ยานศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง เปนเขตอยูอาศัยของ
ชาวบานในยุค ค .ศ.1920 –1930  ประกอบไปดวยบานทรงยุโรปสลับกับบานแบบจีน ถนน
แหงน้ีเร่ิมมีชื่อเสียง ในป ค .ศ .1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปนแบบติดดิน 
หรือท่ีปจจุบันเรียกวา “แนวสตรีท” โดยมรีานคาขายของที่ระลึกงานแสดงของศิลปนทั้งในและ
ตางประเทศ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปم�งและถายรูป 

 
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นําทานเดินทางสู ยานซินเทียนต้ี เปนแหลงชอปปم�งคนเดิน รานอาหารและแหลงความบันเทิงท่ี
ครบครัน ซินเทียนต้ีถือเปนปลายทางท่ีนาสนใจสําหรับผูท่ีตองการสัมผัสประวตัิศาสตรและ
วัฒนธรรมของเมืองเกาในบรรยากาศท่ีทันสมัย เปนอีกจดุที่มีความคลาสสิกของมหานครเซ่ียง
ไฮ ทามกลางความวุนวายของเมืองใหญแหงน้ี ยานซิน เทียนต้ี จะทําใหคุณหลุดออกมาจาก
ความยุงเหยิงเหลาน้ัน ดวยตกึและอาคารเกาแก หางรานคาตาง ๆ ตกแตงใหมบีรรยากาศท่ี



 

 

อบอุนคลายกับในยุโรป

 
ค่ํา  บรกิารอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูเส่ียวหลงเปา 

เหมาะสมแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติผูตง เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศ
จีน เพ่ือเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

21.15น. ออกเดินทางกลับสู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN 
AIRLINES เท่ียวบินที ่CZ 8463  **ใชเวลาบินโดยประมาณ 4.30 ช่ัวโมง ** 

 

วันท่ี 6 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                                    
(-/-/-)                          

00.50น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 

 
************************************************* 

** หากลูกคาทานจําเปนตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถไฟ,รถทัวร) กรุณาสอบถาม
เจาหนาท่ีของบริษัททุกคร้ังกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจจะมีการปรับเปล่ียน



 

 

ไฟลท หรือเวลาบิน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในตอ โปรดแจง
ใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรเพราะประโยชนของตัวทานเอง ** 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 
2 – 3 ทาน 
อัตราทานละ 

ผูใหญ 2 เด็ก 1 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 18 
ป) 

อัตราทานละ 

ผูใหญ 2 เด็ก 1 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
18 ป) 

อัตราทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชตัว๋
เคร่ืองบิน 
อัตราทาน

ละ 

วันเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562 
29 ก.ค. – 03 ส.ค 62 6,889 9,889 9,889 3,000 4,900 

31 ก.ค. – 05 ส.ค.  62 7,889 10,889 10,889 3,000 4,900 

วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562 
05 - 10 สิงหาคม  62 7,889 10,889 10,889 3,000 4,900 

07 - 12 สิงหาคม  62 8,889 11,889 11,889 3,000 4,900 

12 – 17 สิงหาคม  62 8,889 11,889 11,889 3,000 4,900 

14 – 19 สิงหาคม  62 7,889 10,889 10,889 3,000 4,900 

19 - 24 สิงหาคม 62 7,889 10,889 10,889 3,000 4,900 

21 – 26 สิงหาคม 62 7,889 10,889 10,889 3,000 4,900 

26 – 31 สิงหาคม  62 7,889 10,889 10,889 3,000 4,900 

28 ส.ค. – 02 ก.ย. 62 7,889 10,889 10,889 3,000 4,900 

วันเดินทางเดือน กันยายน 2562 



 

 

02 - 07 กันยายน  62 8,889 11,889 11,889 3,000 4,900 

04 – 09 กันยายน 62 8,889 11,889 11,889 3,000 4,900 

09 - 14 กนัยายน  62 8,889 11,889 11,889 3,000 4,900 

11 – 16 กันยายน 62 8,889 11,889 11,889 3,000 4,900 

16 - 21 กันยายน 62 8,889 11,889 11,889 3,000 4,900 

23 – 28 กันยายน 62 8,889 11,889 11,889 3,000 4,900 

25 – 30 กันยายน 62 8,889 11,889 11,889 3,000 4,900 

วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562 
7 – 12 ตุลาคม 62 9,889 12,889 12,889 3,000 4,900 

14 – 19 ตุลาคม 62 9,889 12,889 12,889 3,000 4,900 

21 – 26 ตุลาคม 62 9,889 12,889 12,889 3,000 4,900 

** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ี
สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
** เด็กอายุต่ํากวา 20 ปนับจากวนัเดินทาง ขออนุญาติเก็บคาทัวรเพ่ิม 3,000 บาทตอทาน 
** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท ** 
(ไมมีที่น่ังบนเครื่องบิน และไมรวมคาวีซา) 
 



 

 

** ตามนโยบายรวมกบัการทองเท่ียวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธ
สินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวท่ัวไปไดรูจักคือ รานนวดเทา(บัวหิมะ), รานหยก, รานผาไหม,
รานใบชา ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จงึเรียนใหกบั
นักทองเท่ียวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซึ่งจะใชเวลารานละ
ประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคบั
ใดๆ ทั้งส้ิน และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทาน เปนจํานวนเงิน 400 หยวน / ทาน / 
ราน** 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร 
ทานละ 1,000 RMB หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกคาตองไปยื่นวีซาเอง 
** 
**  ทานท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทํา   วีซาทานจะตองรับผดิชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง 
เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC 
กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย ** 
 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด 
Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง  กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเครื่องบิน ตามท่ี
ตามที่ตาราง  อัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน CHINA 
SOUTHERN AIRLINES อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมี



 

 

น้ําหนักไมเกิน 23 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกนิ 7 ก.ก. (ไมจํากดั
จํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของ
สายการบิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมี
งานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา  หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ี
ในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท   (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

  
อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท 
ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุก
ทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนด
หรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  



 

 

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถ
ทําได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึง่อาจ
เปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
ไปแลว 

× คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ่งไมไดรับการยกเวนยืน่วีซากรุป (กรณีตางชาติจายเพ่ิมจากคา
ทัวร 1,000 หยวน และผูเดินทางเปนผูดําเนินการยื่นวีซาเอง) 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

× คาวีซากรุปทองเท่ียวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ใชเพียงสําเนาหนังสือ
เดินทาง (สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน) หรือ คาวี
ซาจีนทองเท่ียวแบบเด่ียว (4วันทําการ) ทานละ 1,700 บาท (สําหรับผูถือพาสปอรต
ไทยโดยทานตองไปยื่นดวยตัวเอง) 

หมายเหตุ  
- หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการ

เดินทางคร้ังอ่ืนๆได รวมทั้งไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี   
- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางท่ีบินลงปกกิง่ 

/ ปกกิง่+เซี่ยงไฮ (เท่ียว 2 เมือง) ตองยื่นวีซาเด่ียวเทาน้ัน 
- ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆท้ังสิ้น ทําให

ไมสามารถยื่นวีซากรุปได ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา วซีาเด่ียว
ยื่นปกต ิ4 วัน ทําการ ทานละ 1,700 บาท หรือ วีซาดวน 2 วัน ทาํการ 
ทานละ 2,750 บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย
เทาน้ัน)  

- กรณีท่ีสามารถยื่นวีซากรุปไดแตลูกคาประสงคตองการทําวีซาเด่ียวสามารถ
ติดตอตัวแทนรับทําวีซาใกลบานทาน 

- สําหรับผูท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดงัตอไปน้ี  1.อิสราเอล   2.
อัฟกานิสถาน   3.ปากสีถาน  4.อุซเบกิสถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติรกเมนิ



 

 

สถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.
ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย   15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.
แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี  21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแดน   
24.โซมาเรีย 
(ต้ังแตป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นขอวีซากรุปได ตองทําวีซาเด่ียว

เทาน้ัน)  
 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
• กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง เน่ืองจากเปนทัวรราคา

โปรโมชั่นขออนุญาติเกบ็เต็มจํานวนและไมคืนเงินในการยกเลิกไมวากรณีใดๆ และตัดท่ี
น่ังการจองภายใน 2 วนั ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอน
เวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยงัไมไดรบัยอดเงินตาม
เวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทาน
จําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถงึวา กรณีท่ีมีควิรอ (Waiting List) ก็จะให
สิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

• กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลีย่นช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวน
สิทธ์ิไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการ
เพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทาง
ตามความประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวัน
อ่ืนตอไป โดยทางบริษทัฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีก



 

 

ครั้ง ทั้งน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทาน
ลางานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัว
รถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควร
จองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สาย
การบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่ง
สําคัญ ทานจําเปนตองมาถึงสนามบนิเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง 
โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบ
คาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจง
เจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบรษิัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร 
เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมคีาใชจาย
เพ่ิมเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผู
เดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับ
เจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครวั (หลายทาน) กรุณาแจง
รายนามคูนอนกบัเจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนา
แรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมาย
และเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วนั กอนออกเดินทาง 



 

 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตาม
กําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทาน
เดินทาง 1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ 
วันกลับ  

 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกต ิสี่โมงเย็นก็จะ
เร่ิมมดืแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทาง
ควรเผ่ือเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจ
ลื่นไดตองใชความระมดัระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบน
หิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําให
ระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงือ่นไขการใหบริการ
ของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัท
ตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบรกิาร
บางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง 
สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทได
ทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบ
คาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลว
ไมวาสวนใดสวนหน่ึง 



 

 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มี
หนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสัน
ของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ี
ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือ
เดินทางฉบับใหม โดยใชฉบบัเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกบัแจงมาท่ีบริษัท
เร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ี
บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมี
คาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเครื่องบินแบบ
กรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกบักระบวนการและ
ขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป 
อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคา
เดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ัง
ดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของ
แตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม 
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง )ไมวากรณีหามไมใหเดินทางตอ 
ใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาส ่วนใดสวนหน่ึงท้ังส้ิน 



 

 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบั
ขึ้นกอนวันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสาย
การบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัย
ธรรมชาติ , การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆกต็าม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง 
กรณีทานลืมสิ่งของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทาน
ตองการ  

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเคียงกนั 
ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการยืน่วีซาทองเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป )เฉพาะพาสสปอตไทยเทาน้ัน(  
•• สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา  6เดือน  
ใชสําเนาพาสปอรต ตองถายชัดเจน  เห็นท้ัง !! หนาเต็ม ตามตัวอยางเทาน้ัน 2 
• รูปถาย ถายจากมือถือ หรือ กลองถายรูปหนาตรง พื้นหลังสีขาว หามถายเซลฟم� และสง
รูปเขามาทางไลน ไดเลย 
ตามตัวอยางดานลางน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทานใดที่เคยไป   ประเทศดังน้ี ไมสามารถใชวีซากรุปเขาจีนได 24 
ตองทําการยื่นวีซาเด่ียวเขาประเทศจีน  

 **ขอขอบพระคุณทุกทาน  ท่ีมอบความไววางใจ ใหเราบรกิาร ** 
 



 

 

 

 
 


