
 

 

 

รหัสทัวร ITV2000439 

ทัวรจีน เซี่ยงไฮ หังโจว 4 วัน 3 คืน (FM) 
เมืองโบราณเยี่ยเหอ - เหอฝم�งเจีย - หังโจว - เซี่ยงไฮ - ตลาดรอยปเซี่ยงไฮ         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MU118: ทวัรเ์ซี�ยงไฮ ้หงัโจว 4วนั 3คนื 
คุม้ � เที�ยว 2 เมอืง เซี�ยงไฮ.้..นครปารสีแหง่ตะวนัออก  หงัโจว...สวรรคบ์นดนิ 

ยอ้นรอยอดตีเจา้พอ่เซี�ยงไฮ ้หาดไวท่าน จดุชมววิสดุแสนโรแมนตคิ 

ถา่ยรปูสดุชคิ ตกึสตารบ์คัสาขาใหญท่ี�สดุในจนี 

ลอ่งเรอืคลองขดุ ชมหมูบ่า้นโบราณตา้ยุน่เหอ 

ชอ้ปปิ� งถนนโบราณซง่เหอฝ่างเจยี ตลาดรอ้ยปีเซี�ยงไฮ ้ถนนนานจงิลู ่

เมนูพเิศษ หมตูงชวน, ไกข่อทาน, เสี�ยวหลงเปา 

พกัหรโูรงแรมระดบั 5 ดาว (เซี�ยงไฮ ้2 คนื , หงัโจว 1 คนื) 

 บนิตรง เซี�ยงไฮ ้โดยสายการบนิ Shanghai Airlines 

**คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่** 

 

 



 

 

 

วนัแรก: ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ  

16.30 น. พรอ้มกันที� ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ั�น 4 เคาเตอรเ์ช็คอนิสาย

การบนิShanghai Airlines   (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะนําขั �นตอนจากเจา้หนา้ที�) กระเป๋าทกุใบ

จะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ที�สายการบนิดว้ยตัวทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการ

บนิ   

19.55 น. เดนิทางสู ่เมอืงเซี�ยงไฮ ้โดยสายการบนิ Shanghai Airlines เที�ยวบนิที� FM840 

  **บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง** 

วนัที�สอง: เซี�ยงไฮ-้เมอืงโบราณเยี�ยเหอ-หงัโจว-ลอ่งเรอืคลองขดุโบราณตา้ยุน่เหอ 

 ถนนโบราณเหอฝั�งเจยี                         อาหารเชา้

,เที�ยง,เย็น 

01.15 น. ถงึ ทา่อากาศยานผูต่ง เมอืงเซี�ยงไฮ ้เมอืงที�เต็มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมที�มลีวดลาย สวยงามตาม

แบบฉบับ  ยโุรป จนไดร้ับขนานนามวา่ชเป็น “นครปารสีแหง่ตะวนัออก” ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

เรยีบรอ้ย  

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก 

พกัที� เมอืงเซี�ยงไฮ:้ Lvdibopai Hotel (5*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

เดนิทางสู ่เมอืงโบราณเยี�ยเหอ เรยีกอกีชื�อหนึ�งวา่เขตประวตัศิาสตรเ์ยี�ยะเหอ ตั �งอยูท่ี�เมอืงเจยีซงิ มี

พื�นที� 9 ตารางเมตร ในถนนเต็มไปดว้ยลาํธารเสน้เลก็ๆ บา้นเรอืนแบบราชวงศช์งิ 

แวะ รา้นยางพารา เลอืกซื�อผลติภัณฑท์ี�ผลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้หม่ ที�นอน กระเป๋า 

รองเทา้ ฯลฯ  

เที�ยง  บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษไกข่อทาน+หมตูงพอ 

 เดนิทางสู่ เมอืงหงัโจว (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเจ๋อ

เจียง อยู่ห่างจากเซี�ยงไฮไ้ปทางตะวันตกเฉียงใตร้าว 180 กโิลเมตร หังโจวเป็นหนึ�งในเมอืงที�มคีวาม

เกา่แกท่ี�สดุของจนี (อกี 6 เมอืง ไดแ้ก ่ซอีาน โลว่หยาง เจอ้โจว ปักกิ�ง หนานจงิ และเสฉวน) หังโจวเป็น

เมอืงซึ�งมคีวามมั�งคั�งมากที�สดุแห่งหนึ�ง เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรม และสถาบันศลิปะที�มชีื�อเสยีงแหง่

หนึ�งของประเทศจนี ซึ�งในอดตีมคีําเปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหังโจวและซโูจวว่า “บนฟ้ามี

สวรรค ์บนดนิมซีู (โจว) หงั(โจว)” (สวรรคบ์นดนิ) เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันงดงามสองฟากถนน  

นําทา่นลอ่งเรอืจนีโบราณสมัผสับรรยากาศ คลองขุดตา้ยวิ�นเหอ ศลิปะทางวศิวกรรมที�ยิ�งใหญอ่กี

แห่งของโลก ที�ใชเ้วลาขุดกว่า 30 ปีตั �งแต่สมัยราชวงศส์ุยของจีน ใชแ้รงงานมนุษย์กว่า 6 ลา้นคน 

จุดประสงคเ์พื�อการขนสง่สนิคา้ การท่องเที�ยวดนิแดนเจยีงหนาน (ภาคใตบ้รเิวณปากแม่นํ�าแยงซเีกยีง) 
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และเพื�อเชื�อมต่อดนิแดนภาคเหนือและใตเ้ขา้ดว้ยกัน ชมววิทวิทัศน์สองขา้งทางที�ยังคงถูกรักษาแบบ 

โบราณไวเ้ป็นอยา่งด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู ่สวนใบชาหลงจิ�ง แหล่งผลติชาที�ขึ�นชื�อของเมอืงจนี เชญิท่านชมิชาขึ�นชื�อ กล่าวกันว่า “ดื�ม

ชาหลงจิ�งเพยีง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวนั”  เนื�องจากวา่ชาหลงจิ�งนั�นมรีสชาตทิี�ออ่นละมนุ จากยอดของ

ใบชาที�มกีรรมวธิทํีาดว้ยการคั�ว ในขณะที�ใบชายังสด ชาหลงจิ�งจงึไดร้ับการยอมรับจากนักดื�มชาทั�วทกุมมุ

โลก เหมาะแก่ผูท้ี�กําลังเริ�มหัดดื�  มชา เพราะชาจะมรีสอ่อนๆ สสีวย รสหวานไม่ฝาด กลิ�นหอมจางๆ ที�

สําคัญยังมปีระโยชน์มากมาย เชน่ บํารุงสายตา ลดไขมันในเสน้เลอืด ลดนํ�าหนัก เป็นตน้ จากนั�นนําทา่น

เดนิทางสู ่ถนนโบราณซง่เหอฟ่างเจยี ถนนสายประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอันเกา่แก ่มคีวามยาวกวา่ 

460 เมตร บา้นเรอืนทั �งรา้นคา้ตา่งๆ ตกแตง่แบบจนีโบราณ มสี ิ�นคา้พื�นเมอืง และของที�ระลกึใหท้า่นเลอืก

ซื�อไปเป็นของฝาก  

 คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

พกัที� เมอืงหงัโจว: Hangzhou Mehood Hotel (5*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

วนัที�สาม: หงัโจว-เซี�ยงไฮ-้ถา่ยรูปดา้นลา่งหอไขม่กุ-หาดไวท่าน-ถนนนานกงิลู ่

 ตกึสตารบ์คัสาขาใหญท่ี�สดุในจนี                                 อาหารเชา้

,เที�ยง,เย็น 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

เดนิทางสู ่เมอืงเซี�ยงไฮ ้(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชม.) เมอืงที�เต็มไปดว้ยอาคาร

สถาปัตยกรรมที�มลีวดลาย  สวยงามตามแบบฉบับยโุรป จนไดร้ับขนานนามวา่เป็น “นครปารสีแหง่

ตะวนัออก” 

แวะ รา้นบวัหมิะ และศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีนวดฝ่าเทา้เพื�อสขุภาพผ่อนคลายความเมื�อยลา้กับ

ยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซํ่�าใครพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ังหรอืที�รูจ้ักกันดใีนชื�อ “ครมีบวัหมิะ” สรรพคุ  

ณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกัดตอ่ยเป็นยาสามัญประจําบา้น   

เที�ยง  บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร  

 แวะโรงงานผลติผา้ไหม อันลอืชื�อของจนี วธิกีารนําเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้เพื�อมาทําไสน้วมผา้

ห่มไหม นําทา่นถา่ยรูปดา้นล่างหอไขมุ่ก (ไม่รวมค่าตั�วขึ�นตกึ) เป็นหอส่งสัญญาณวทิยุโทรทัศน์สงู 

468 เมตร เป็นสิ�งก่อสรา้งที�สูงที�สุดในจีนตั �งแต่ปี 1994 ถงึปี 2007 และถูกจัดใหเ้ป็นพื�นที�ที�มีความ

สวยงามเกรด AAAAA โดยการทอ่งเที�ยวแหง่ชาตขิองจนี และปัจจุบันถอืเป็นหอคอยที�สงูที�สดุเป็นอันดับ 

5 ของโลก และเป็นสัญลักษณ์อันโดดเดน่ของเมอืงเซี�ยงไฮ ้นําท่านเที�ยวชม หาดเจา้พอ่เซี�ยงไฮโฉม

ใหม ่(หาดไวท่าน) ตน้กําเนดิอันลอืชื�อของตํานานเจา้พ่อเซี�ยงไฮ ้เป็น  ถนนที�สวยงามอันดับหนึ�งของ

เมอืงเซี�ยงไฮ ้ระหว่างทางผา่นเขตเชา่ของประเทศตา่งๆ ในสมัยอาณานคิม พรอ้มชมอาคารสงูตระหง่าน 

ซึ�งเป็นศลิปกรรมสไตลย์โุรป 

 

 

 

 

 



 

 

 เดนิทางสู ่ถนนนานจงิ หรอื นานจงิลู ่เป็นย่านชอ้ปปิ�งเกา่แกท่ี�สดุของเซี�ยงไฮ ้เป็นตลาดซื�อขายของ

กันคกึคักตั �งแต่�ทศวรรษ 1920 ตั �งอยู่ฝั�งผู่ซ ีกนิพื�นที�ยาวตั �งแต่ฝั�งตะวันตกของ “เดอะ บนัด”์ ถงึ “พี

เพลิส ์สแควร”์ เป็นแหล่งชอ้ปปิ�งสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั�วโลก นําท่านถ่ายรูปเช็คอนิสุดชคิกบั ตกึ

สตารบ์คัสาขาใหญท่ี�สุดในจนี เป็นอาคาร 2 ชั �น พื�นที�กว่า 2,700 ตารางเมตร พรอ้มพนักงานกว่า 400 คน 

เป็นรา้นสตารบ์ัคสาขาแรกและสาขาเดยีวที�มอบประสบการณ์ดจิติอลใหก้ับลูกคา้ไปพรอ้มๆกับการจบิกาแฟ

พัฒนาแอปลเิคชั�นโดยอาลบีาบา  

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษเสี�ยวหลงเปา 

พกัที� เมอืงเซี�ยงไฮ:้ Lvdibopai Hotel (5*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

วนัที�สี�: ยา่นศลิปะถนนเทยีนจอืฝ่าง-ตลาดรอ้ยปีเซี�ยงไฮ-้เซี�ยงไฮ-้กรงุเทพฯ   อาหารเชา้

,เที�ยง,--- 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นําทา่นชมอัญมณีที�ประเทศจนียกยอ่งวา่มคีา่อยา่งลํ�าเลศิยิ�งกวา่ทองและเพชรนั�นก็คอื หยกจนี ชาวจนีมี

ความเชื�อว่าหยก เป็นอัญมณีลํ�าค่าเป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ี�ไดม้าครอบครองทําใหช้วีติเจรญิรุ่งเรอืง สง่เสรมิ

ใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มั�งคั�ง โชคด ีอายุยนืยาวใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อกําไลหยก แหวนหยก หรอื เผ่า

เยา้ ซึ�งเป็นเครื�องประดับนําโชค นําทา่นชม ยา่นศลิปะถนนเทยีนจอืฝ่าง เป็นเขตอยูอ่าศัยของชาวบา้น

ในยคุ ค.ศ.1920-1930 ประกอบไปดว้ย บา้นทรงยโุรปสลับกับบา้นแบบจนี ถนนแหง่นี�เรมิมชีื�อเสยีง ในปี 

ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศลิปะจากศลิปิน แบบตดิดนิ หรือทีปัจจุบันเรียกว่า แนวสตรีท

ภายในเต็มไปดว้ยคาเฟ่และรา้นขายของทรีะลกึ และงานแสดงของศลิปินทั �งในและตา่งประเทศ  

เที�ยง  บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร  

  เดนิทางสู ่ตลาดเฉนิหวงัเมี�ยว หรอื ตลาดรอ้ยปีเซี�ยงไฮ ้เป็นตลาดเกา่อาคารบา้นเรอืนบรเิวณนี�เป็น

   สถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศห์มงิและชงิ ตกแตง่สไตลส์ถาปัตยกรรมแบบโบราณจนี ที�

ยังคงความงดงาม ทั �ง  รา้นขายอาหาร รา้นขนมพื�นเมอืงอาหารขึ�นชื�อของที�นี�คอื เสี�ยวหลงเปา อันลอืชื�อ และ

ยังมขีายของที�ระลกึตา่งๆ  มากมาย อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ� ง ได ้

เวลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ สนามบนิผูต่ง 

22.15 น. เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Shanghai Airlines เที�ยวบนิที� FM841  
  **บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง** 

01.55 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

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

   He ma Supermarket 

 

สิ�งที�ลกูคา้จําเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื�องจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษที�ไดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที�ยวแห่งเมอืงจีน ทุก

เมอืง กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พื�นเมอืงใหนั้กทอ่งเที�ยวทั�วไปไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, 

หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึ�งจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีน

ใหก้ับนักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซื�อหรอืไม่ซื�อขึ�นอยู่กับ

ความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับซื�อใดๆทั �งสิ�น  

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่่วมเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พื�นเมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามที�ระบุไว ้

ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิ�ม รา้นละ 2,000 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน โดยไกด์

ทอ้งถิ�นจะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 



 

 

- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ขึ�นอยูก่ับดลุยพนิจิและการพจิารณาในการตัดสนิใจเลอืกซื�อสนิคา้ ซึ�งเป็นความเตม็ใจของผูซ้ื�อ

ในสนิคา้นั�นๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้กับรา้นคา้ ดังนั�น บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ และ

คณุภาพของสนิคา้ที�ไมไ่ดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจําเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครั �ง 

-  ลกูคา้ทา่นใดที�อยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตั�วภายในประเทศ (หรอืเครื�องบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถามที�

เจา้หนา้ที�กอ่นทําการจองทัวรท์กุครั �ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทกุหนา้ และทุกบรรทัด เนื�องจากทางบรษัิทฯ จะ

องิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลัก 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซื�อบตัรโดยสารภายในประเทศ เพื�อเดนิทาง

มาที�สนามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นทําการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 

(ความล่าช้าของเที�ยวบนิ การยกเลกิเที�ยวบนิ มีการยุบเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมีการ

เปลี�ยนแปลง เนื�องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ

พาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
 

**ออกเดนิทางข ั�นตํ�า  15ทา่น หากเดนิทางตํ�ากวา่กําหนด มคีวามจําเป็นที�ตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลี�ยนราคาเพิ�ม หากมกีารปรบัขึ�นของภาษนีํ �ามนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัที�เดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตั�วเครื�องบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(BKK) – เซี�ยงไฮ ้(PVG) – กรงุเทพฯ(BKK)  

2.คา่โรงแรมที�พัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกันจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ�าตามที�ระบไุวใ้นรายการ) 

4.คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามที�ระบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 

5.คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระไดจํ้านวน1ใบตอ่ทา่น นํ�าหนักไมเ่กนิ 20 กก. ตามที�สายการบนิกาํหนด 

6.คา่ประกันอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตามเงื�อนไขของบรษัิทฯประกันภยัที�บรษัิท

ทําไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทั �งนี�ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากัดที�มกีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกนัชวีติ ทกุ

กรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที�นอกเหนือจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

2.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

3.คา่วซีา่ทอ่งเที�ยวจนีแบบกรุป๊    ทา่นละ 1,500 บาท 

3.1 คา่วซีา่ทอ่งเที�ยวจนีแบบเดี�ยวทางบรษิทัฯยื�นให ้  ทา่นละ 2,200 บาท **ยื�นแบบเดี�ยว 4 วนัทาํการ** 

--(คา่วซีา่เดี�ยว1,700+คา่บรกิารในการยื�น 500) ไมร่วมเก็บเอกสาร-- 

3.2 คา่วซีา่จนีแบบเดี�ยวดว่นทางบรษิทัฯยื�นให ้       ทา่นละ 3,500 บาท **ยื�นแบบเดี�ยว 2 วนัทาํการ** 

--(คา่วซีา่เดี�ยวแบบดว่น 3,000+คา่บรกิารในการยื�น 500) ไมร่วมเก็บเอกสาร-- 

4.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที�นอกเหนือจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  

5.คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

6.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 



 

 

7.คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระที�หนักเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณนํี�าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งชําระคา่

นํ�าหนักกระเป๋ากับสายการบนิโดยตรงตามที�ทางสายการบนิเรยีกเก็บ 

6. (6.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  

     (6.2) คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  

7.คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิ�ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทวัรป์กต ิ

เอกสารในการทาํวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีทําวซีา่แบบกรุป๊) 

1. สําเนาหนา้พาสปอรต์ โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ที�มรีปูทา่น) แบบเต็มหนา้

รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่ํา ไมเ่บลอ ไมต่ดิแสงไฟ/แฟลช หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.รูปถา่ยสพีื�นหลังสขีาวเทา่นั�น สามารถใชม้อืถอืในการถา่ยไดเ้ลย *หา้มใสเ่สื�อสขีาวและเครื�องประดับในการถา่ยรูป* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม ลกูคา้ถอืไปที�

สนามบนิเอง ณ วันเดนิทาง   หนังสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ที�สง่ชื�อใหเ้ราทําวซีา่เทา่นั�น!!รับผดิชอบกรณีที�ทา่นลมื หรอื นํา

หนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

หมายเหต:ุ หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารุดใดๆ ทั �งสิ�น ถา้เกดิการชํารุด เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้-ออกเมอืง 

จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได ้



 

 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

กรุณาตรวจสอบเอกสารที�ตอ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิกรุณาสอบถามขอ้มลูกับทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื�องจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

เง ื�อนไขในการจอง  มดัจําทา่นละ 5,500 บาท และชําระสว่นที�เหลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไม่

ชําระเงนิคา่มัดจําหรอืชําระไมค่รบหรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิ

การเดนิทาง)  

การยกเลกิการจอง  เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�นตั�วเครื�องบนิเป็นราคาแบบซื�อขาด ตอ้งเดนิทางตามวันที�ที�ระบุบนหนา้ตั�ว

เท่านั�น เมื�อท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจํา หรอื ค่าทัวรท์ั �งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื�อน

การเดนิทาง ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทั �งสิ�น เมื�อออกตั�วไปแลว้ในกรณีที�ทา่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะ

ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั�วเครื�องบนิไมส่ามารถนํามาเลื�อนวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทั �งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้และ

บรษัิท ฯ และเมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการทอ่งเที�ยวสามารถสลับปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

6. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดส้าํรองโรงแรมที�พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  



 

 

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด

บุหรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�เขา้พัก ทั �งนี�ตอ้งขึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของแตล่ะ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิ�มเตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนั�น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นั�น  

11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผู ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น 

12. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกันภัย ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเที�ยว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเที�ยว เทา่นั�น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื�อนไข

กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่น

สามารถซื�อประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองให ้

ละเอยีด) 

14. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการยื�นวซีา่ประเทศจนี (China) 

กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งแสดงตวัและสแกนลายนิ�วมอื 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เล่มปัจจุบันที�มอีายุไม่ตํ�ากว่า 6 เดอืน ก่อนวันหมดอายุโดยนับจากวันที�เดนิทางกลับ

มาถงึประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เลม่เกา่ เคยไดร้ับวซีา่จนี กรุณาถ่ายสําเนาหนา้พาสปอรต์เลม่เกา่ และสําเนาหนา้วี

ซา่จนี จัดสง่ใหก้ับทางบรษัิทฯ ** 
 

2.รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาวเทา่น ั�น ขนาด 2x2นิ�ว หรอื 4.5x4.5cm สี�เหลี�ยมจตัรุสั  

จํานวนทา่นละ 2 ใบ >>รูปถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน<< 

หา้มตกแตง่รูป, หา้มสวมแวน่ตา, หา้มใสเ่ครื�องประดับ, หา้มใสค่อนแทคเลนส,์ หา้มเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถ่ายตอ้งเปิด

ใหเ้ห็นหนา้ผาก และเห็นใบหชูดัเจน โดยตอ้งเป็นรูปที�ถา่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นั�น 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึ�งอาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยชํารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.เอกสารสว่นตวั 
 

กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จําเป็นตอ้งยื�นเอกสารเพิ�ม ดังนี� 

 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิัตร (ของเด็ก) 

 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาใบจดทะเบยีนสมรส (ของบดิาและมารดา) 
 

กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จําเป็นตอ้งยื�นเอกสารเพิ�ม ดังนี� 

 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิัตร (ของเด็ก) 

 - สําเนาทะเบยีนสมรส/สําเนาทะเบยีนหยา่/สําเนาใบมรณะบัตร (ของบดิาและมารดา) 

 - สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ (ของบดิาและมารดา) 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านั�น หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมีหนังสอื

รับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรือหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บุตรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับ



 

 

บคุคลที�สาม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ้่ายการเดนิทางใหก้บัเดก็ โดยสามารถขอเอกสารไดท้ี�สํานักงานเขต/อาํเภอ

ตามหลักฐานที�อยู่ตามทะเบยีนบา้นของท่าน (พรอ้มแนบสําเนาพาสปอรต์/สําเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมี

นายอําเภอหรอืผูอ้ํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมาย

ที�เด็กแสดงตัวยื�นคํารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จําเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ที�ที�

รับยื�นวีซ่า กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ี

อํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

4.เง ื�อนไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสําหรบัยื�นวซีา่ประเทศจนี 

 เพื�อประโยชน์ในการยื�นวซี่า กรุณากรอกแบบฟอรม์สําหรับยื�นวซี่าทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 

เนื�องจากบรษัิทฯ ตอ้งนําส่งขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพื�ออนุมัตคิํารอ้งขอวซี่า และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ

กรอกประวัต/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกับความเป็น

จรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิ�งขึ�น 

 

5.กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(ลกูคา้ตอ้งทําการยื�นวซีา่เดี�ยวดว้ยตนเอง)  

กรุณาตรวจสอบเอกสารที�ตอ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิกรุณาสอบถามขอ้มลูกับทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซี่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เนื�องจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี 

 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่น

จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมที�ทา่นไดช้ําระไปแลว้ทกุกรณี 

  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ี�จะยื�นคํารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครั �ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



 

 

EXAMPLE 

 

 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสําหรับยื�นวซีา่ประเทศจนี (China) 

ระยะเวลาดําเนนิการพจิารณาวซีา่ 4 วันทําการ 

กรุณากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนใ์นการยื�นวซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชื�อ - นามสกลุ (MR , MRS , MISS , MASTER)   ............................................................................................. 

2. ที�อยู ่ตามสําเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย.์.............. 

3. ที�อยูพํ่านักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับสําเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย.์.............. 

4.โทรศัพทม์อืถอื ...............................  บา้น ............................  อเีมลแ์อดเดรส ................................................ 

5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบยีน)      หยา่รา้ง    หมา้ย           อื�นๆ (โปรดระบ)ุ .......... 

6.ชื�อ-สกลุ คู่สมรส ...................................................... เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

7.ชื�อ-สกลุ บตุร (ถา้ม)ี ................................................. เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

8.ชื�อ-สกลุ บดิา   .......................................................... เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

9.ชื�อ-สกลุ มารดา .......................................................... เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

10.อาชพีปัจจุบัน (กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์) ........................................... ตําแหน่ง................................  

     ชื�อ บรษัิท/รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย ................................................................................................. 

     ที�อยู ่เลขที� ............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ....................................... 

     อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย ์.............. เบอรโ์ทรศัพท.์.................... 

11.ทา่นเคยไดร้ับวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ ใชไ้ดต้ั �งแต่วันที� ................................. ถงึวันที� .....................................  

12.ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ เหตุผลที�ท่านถกูปฎเิสธวซีา่ ..................................................................  
   

หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆทั�งสิ�น ทั �งนี�บรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางที�คอย

ใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นั�น  

** เอกสารเพิ�มเตมิ ** 

ขอความร่วมมอืผูส้มัครผูส้มัครวซีา่จนี ดําเนนิการเพิ�มเตมิ ดังนี�  

 1.ปริ�นเอกสารใบสมัครวซีา่จนี หนา้ที�4 (Application Chinese visa) 

 

 

 

 

  



 

 

      ** ไฟลเ์อกสารสําหรับปริ�น อยูห่นา้ถัดไป ** 

 2.เซ็นชื�อใหเ้หมอืนกับหนา้พาสปอรต์เพยีง 1 จุดเท่านั�น 

 3.จัดสง่ใหบ้รษัิทฯ พรอ้มเอกสารที�ใชย้ื�นวซีา่ รูปถา่ย และพาสปอรต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการยื�นวซีา่ประเทศจนี (China) 

กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งแสดงตวัและสแกนลายนิ�วมอื 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เลม่ปัจจุบันที�มอีายไุมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายโุดยนับจากวันที�เดนิทางกลบั

มาถงึประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เลม่เกา่ เคยไดร้ับวซีา่จนี กรุณาถา่ยสําเนาหนา้พาสปอรต์ 


