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ตารางการเดินทาง 

 
วนัที� โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เที�ยง คํ �า พกัที� 

� กรุงเทพฯ-ปักกิ�ง (TG674 : 23.�0-05.�0+1) X X X  

� ปักกิ�ง-จตุัรสัเทียนอนัเหมิน-พระราชวงัตอ้ง 
หา้มกูก้ง-รา้นไขม่กุ-กายกรรมปักกิ�ง    

CITY INN HOTEL � ดาว  
หรือระดบัเทียบเท่า 

� 
รา้นหมอนยางพารา-พระราชวงัฤดรูอ้น-รา้นหยก
กาํแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ผ่านชมสนามกีฬา
โอลิมปิกรงันก 

   
CITY INN HOTEL � ดาว  
หรือระดบัเทียบเท่า 

� รา้นผีเซี� ยะ-ตลาดรสัเซีย-ปักกิ�ง-นั�งรถไฟความ 
เร็วสงู-เซี�ยงไฮ ้    

LEYEND INN HOTEL 
� ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 

� 

หาดไวท่าน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงคเ์ลเซอร-์
รา้นกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่
และสวยที�สุดในโลก-รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ)- 
ยา่นซินเทียนตี�  

   

SHANGHAI NEW KNIGHT 
ROYAL PUDONG AIRPORT 
HOTEL  
4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 

� เฉินหวงัเมี�ยว-รา้นผา้ไหม-เซี�ยงไฮ-้กรุงเทพฯ 
(TG66� : ��.��-��.��)     

หมายเหต ุ:  
• ยงัไม่รวมค่าวีซ่าจนีแบบกรุป๊ ทา่นละ �,��� บาท หรือ คา่วีซ่าจนีแบบเดี�ยว (�วนัทาํการ) ทา่นละ �,��� บาท 
• เด็กอายุตั�งแต ่�-�� ปี เก็บค่าทวัรเ์พิ�ม ทา่นละ 4,000 บาท 
• ไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ�น และหวัหนา้ทวัร ์จาํนวน ��� หยวน/ทรปิ/ทา่น (เด็กชาํระทิปเทา่ผูใ้หญ่) 

 
กาํหนดการเดินทาง 

วนัที� 25-30 ธนัวาคม 2561        ราคา 21,8��.-   
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วนัที� 26-31 ธนัวาคม 2561        ราคา 21,8��.-   

วนัที� ��-�� / ��-�� มกราคม ����       ราคา 20,8��.-   

วนัที� �� กุมภาพนัธ–์�� มีนาคม ����      ราคา 20,8��.-   

วนัที� 05-10 / 12-17 /  19-24 / 26-31 มีนาคม ����    ราคา 20,8��.-   

โปรแกรมการเดินทาง 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-ปักกิ�ง 

20.30 น. พรอ้มกันที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั�น � 
ประตู 3 บริเวณ ISLAND-E สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจา้หน้าที�คอยอํานวย
ความสะดวก 

23.40 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงปักกิ�ง ประเทศจีน เที�ยวบินที� TG 674 (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
วนัที�สอง  ปักกิ�ง-จตัรุสัเทียนอนัเหมิน-พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง-รา้นไข่มุก-กายกรรมปักกิ�ง 

05.20 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ�ง ประเทศจีน ผ่านขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ
รบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ นําท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติ�มซาํ (1) 
นําท่านเดินทางสู่ จตัุรสัเทียนอนัเหมิน จตุัรสัที�ใหญ่ที�สุดใน
โลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ ชมศาลาประชาคมที�
สามารถบรรจุคนไดนั้บหมื�นคนสถานที�จดังานพิธีเฉลิมฉลอง
เนื� องในโอกาสพิเศษต่างๆ จากนั�นนําท่านผ่านประตูเขา้สู ่
พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง สถานที�ว่าราชการและที�ประทบัของ
จกัรพรรดิ� 24 พระองค ์ในสมยัราชวงศห์มิงและชิง  

เที�ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (�) 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ รา้นไข่มุก ที�มีชื�อเสียงของเมืองจีน เช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นตน้ จากนั�น

นําท่านชม กายกรรมปักกิ�ง สุดยอดของกายกรรมที�สุดแสนจะสวยงาม ใหท่้านตื�นตาตื�นใจกบั
โชวที์�หลากหลาย อาทิ เช่น โชวห์มุนจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ 

คํ �า  บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร (�)  
พกัที�  CITY INN HOTEL � ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที�สาม รา้นหมอนยางพารา-พระราชวงัฤดูรอ้น-รา้นหยก-กาํแพงเมืองจนีด่านจีหยงกวน 
    ผ่านชมสนามกีฬาโอลมิปิกรงันก 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (�) 

นําท่านเดินทางสู่ รา้นหมอนยางพารา ใหท่้านไดเ้ลือกชม
สินคา้และผลิตภัณฑ์เพื�อสุขภาพชนิดต่างๆ จากนั�นนําท่าน
เดินทางสู่ พระราชวังฤดูรอ้นอวี� เหอหยวน อุทยานที�ใหญ่
ที�สุดของประเทศจีน สรา้งขึ� นเมื�อประมาณ ��� ปีก่อน ชม
ทะเลสาบคุนหมิงที�ขุดขึ� นดว้ยแรงงานคนลว้น ชมที�ประทับ
ของพระนางซสีูไทเฮาและจกัรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตญั�ู
และเรือหินอ่อน  

เที�ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (�) เมนูพิเศษ !! สุกี� มองโกเลีย 
บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ รา้นหยก ซึ�งเป็นเครื�องประดับนําโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซื� อเป็นของฝากลํ�าค่า

นําท่านเดินทางสู่  กําแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน เป็น
กาํแพงที�มีป้อมคั �นเป็นช่วงๆ ของจีนสมยัโบราณ สรา้งในสมยั
พระเจา้จิ�นซีฮ่องเตเ้ป็นครั�งแรก กาํแพงส่วนใหญ่ที�ปรากฏใน
ปัจจุบันสรา้งขึ� นในสมัยราชวงศ์หมิง ทั�งนี� เพื�อป้องกันการ
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รุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติรก์ มีความยาวทั�งหมดถึง �,��� กิโลเมตร นับเป็น � ใน 
� สิ�งมหัศจรรย์ของโลก จากนั�นนําท่าน ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชื�อดังของโลก 
โคลอสเซี�ยม ในสนามจุได ้��,��� ที�นั�ง ใชจ้ัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขนัโอลิมปิก ���� มี
ลกัษณะภายนอกคลา้ยกบัรงันก   

คํ �า  บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร (6) เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ�ง 
พกัที�  CITY INN HOTEL � ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที�สี� รา้นผีเซี�ยะ-ตลาดรสัเซีย-ปักกิ�ง-นั �งรถไฟความเร็วสูง-เซี�ยงไฮ ้

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (�) 
นําท่านเดินทางสู่ รา้นผีเซี�ยะ เครื�องรางโชคลาภตามความเชื�อของชาวจีน จากนั�นนําท่าน
เดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย แหล่งรวมสินคา้แบรนด์จีน และสินคา้เลียนแบบแบรนด์เนมต่างๆ 
มากมาย อาทิกุชชี� พราดา้ ดีแอนดจี์ หรืออยา่งรองเทา้กีฬาชื�อดงั ไนกี�  อาดิดาส เป็นตน้  

เที�ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (�)  
บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟปักกิ�ง เพื�อ นั �งรถไฟความเร็ว

สูง สู่  มหานครเซี�ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 
ชั �วโมง) เป็นเสน้ทางรถไฟความเร็วสูงที�มีความยาวทั�งหมด 
1,318 กิโลเมตร (หมายเหตุ : กระเป๋าเดินทางตอ้งลาก
เอง เพื�อความรวดเร็ว)   

คํ �า  บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร (�) 
พกัที�  LEYEND INN HOTEL � ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที�หา้ หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงคเ์ลเซอร-์รา้นกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery 

ใหญ่และสวยที�สุดในโลก-รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ)-ยา่นซินเทียนตี�  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (��) 
นําท่านสู่ หาดไว่ทาน ตั�งอยู่บนฝั�งตะวนัตกของแม่นํ�าหวงผู่ 
ความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง � กิโลเมต ทั�งนี� ยังเคยเป็น
สถานที�ถ่ายทําภาพยนตร์ที�โด่งดังเรื�อง เจา้พ่อเซี�ยงไฮ ้ นํา
ท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ศูนย์กลางการชอ้ปปิ� งที�คึกคัก
มากที�สุดของนครเซี�ยงไฮที้�ไม่มีวนัหลับใหล ทั�งยงัเป็นที�ตั�ง
หา้งสรรพสินคา้มากมายและถือเป็นย่านสวรรค์ของบรรดา
สาวกแบรนดเ์นมทั�งหลาย จากนั�นนําท่าน ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์อุโมงคล์อดแม่นํ�าสายแรกใน
ประเทศจีน เพื�อขา้มไปยงัฝั�งตรงขา้มใชเ้วลาประมาณ � นาที ภายในอุโมงคต์กแต่งดว้ยเเสง
เลเซอร ์ 

เที�ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (��) เมนูพิเศษ !! ไก่แดง 
บ่าย นํ าท่ านชม ร้านกาแฟ  Starbucks Reserve Roastery 

สตารบ์ัคส์สาขาใหม่ที�นครเซี�ยงไฮ้ มาพรอ้มกับความ
ยิ�งใหญ่อลงัการ ครองตาํแหน่งสตารบ์คัสท์ี�ใหญ่และสวย
ที�สุดในโลก เปิดใหบ้ริการ เมื�อวันที� 6 ธันวาคม ���� มี
เครื�องดื�มหลากหลายมากกวา่ 100 ชนิด รวมทั�งเครื�องดื�มที�มี
เฉพาะสาขานี� แห่งเดียว นอกจากนั�นยังมีอาหารและขนม
มากมาย ในส่วนเบเกอรี�ที�ใชชื้�อว่า Princi™ ซึ�งเป็นการร่วมมือกับรา้นเบเกอรี�ชื�อดังจากอิตาลี 
และเป็นสาขาแรกในเอเชีย มีการทาํขนมกนัสดๆ ใหม่ๆ  ที�รา้นทุกวนัมากกวา่ 80 ชนิด โดยเชฟ
ชาวจีนมากกว่า 30 คนนอกจากนี�  สตารบ์ัคสย์ังนาํเทคโนโลยี AR สรา้งความสนุกสนาน
ใหก้บัลูกคา้ โดยร่วมมือกบับริษัทจีนยกัษใ์หญ่ อาลีบาบา เมื�อจ่อโทรศพัท์ไปยงัจุดต่างๆ ใน
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รา้น เช่น ถงัคั �วกาแฟ ก็จะมีรายละเอียดต่างๆ ปรากฏขึ� นในโทรศพัท ์และลกูคา้ยงัไดส้นุกสนาน
ไปกบัการจ่อโทรศพัทไ์ปยงัจุดต่างๆ จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ รา้นนวดเทา้ ชมการสาธิต การ
นวดเทา้ ซึ�งเป็นอีกวิธีหนึ�งในการผ่อนคลายความเครียด ปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวียนของโลหิต
ดว้ยวิธีธรรมชาติ พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถงั หรือที�รูจ้กักนัดีในชื�อ บวัหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในดา้น
รกัษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้น   

คํ �า  บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร (��) เมนูพิเศษ !! เสี�ยวหลงเปา 
นําท่านเดินทางสู่ ย่านซินเทียนตี�  เป็นแหล่งชอ้ปปิ� งคนเดิน รา้นอาหารและแหล่งความบนัเทิง
ที�ครบครนั ซินเทียนตี� ถือเป็นปลายทางที�น่าสนใจสาํหรบัผูที้�ตอ้งการสมัผัสประวติัศาสตรแ์ละ
วฒันธรรมของเมืองเก่าในบรรยากาศที�ทนัสมยั 

พกัที�  SHANGHAI NEW KNIGHT ROYAL PUDONG AIRPORT HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที�หก ตลาดเฉินหวงัเมี�ยว-รา้นผา้ไหม-เซี�ยงไฮ-้กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (��) 
 นําท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉินหวงัเมี�ยว อาคารบา้นเรือนที�เป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศห์มิง

และชิง มีอายุกว่าร้อยปี ภายในบริเวณตลาด มีทั� งร ้านขายของที� ระลึก สินค้าพื� นเมือง 
รา้นอาหาร รา้นขนมพื� นเมืองและที�สาํคญั คือ รา้นเสี�ยวหลงเปา จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ รา้น
ผา้ไหม ใหท่้านไดเ้ลือกชม เลือกซื� อสินคา้และผลิตภณัฑ ์ที�ผลิตดว้ยผา้ไหม ตามอธัยาศยั 

เที�ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (��) 
  สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามบิน 
17.20 น.     กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที�ยวบินที� TG 665 

(บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
21.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

 
 

ขอ้สาํคญัควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอียดทุกขอ้) 
 ทวัรนี์� สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 
 โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า � เดือนขึ� นไปและเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งตํ �า � หนา้ หากไมม่ั �นใจโปรดสอบถาม 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า �� 

ท่าน โดยจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย � วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�ไม่มีวีซ่าและ
อย่างน้อย �� วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า (หากผู ้เดินทางทุกท่านยินดีที�จะชําระ
ค่าบริการเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ยินดีที�จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค)์ 

 หากท่านที�ตอ้งออกตั �วภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษัทฯ เพื�อเช็คว่า
กรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั�ง 
มิฉะนั�นทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั�งสิ� น 

 โรงแรมที�พกั และโปรแกรมท่องเที�ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี�ยนขึ� นอยู่กบัความเหมาะสม และคาํนึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ในการที�จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที�ทาง 
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเที�ยวบิน รวมถึง
กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั�งในกรณีที�ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทาง หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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 บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธ์สินคา้พื� นเมือง

ใหนั้กท่องเที�ยวทั �วไปไดรู้จ้กัคือ รา้นไข่มุก, รา้นหมอนยางพารา, รา้นหยก, รา้นผีเซี�ยะ, รา้นนวดเทา้
(บวัหิมะ), รา้นผา้ไหม 

  ซึ�งจาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทัวร ์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเที�ยวทุกท่าน
ทราบว่ารา้นทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ�งจะใชเ้วลารา้นละประมาณ ��-�� นาที ซื� อ
หรือไม่ซื� อขึ� นอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั�งสิ� น และถา้หากลูกคา้ไม่มี
ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ� น
จากท่าน เป็นจาํนวนเงิน 4�� หยวน / ท่าน / รา้น 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนําหน้า
ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�ท่านมิไดส้่งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลกูคา้ที�ไมรู่จ้กักนั กรณีที�ท่านเดินทาง � ท่าน จะตอ้งจ่ายค่า
พกัเดี�ยวเพิ�มตามราคาที�ระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่านั�น 

 ท่านที�มีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดินทางที�ระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าที�ให้
รบัทราบก่อนการทาํจองทวัร ์ 

 ท่านที�ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทําวีซ่า
ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎ
กติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทาํ
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย � อาทิตย ์

 ตั �วเครื�องบินที�ใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไมส่ามารถเลือกที�นั�งล่วงหนา้ได ้ (ท่านจะไดร้บัที�นั �งแบบสุ่มเท่านั�น) 
 หลงัจากที�ท่านไดช้าํระค่ามดัจาํและค่าทวัรส์่วนที�เหลือเรียบรอ้ยแลว้นั�น 

3 วนั ก่อนเดินทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพื�อเตรียมตวัการเดินทาง  
1 วนั ก่อนเดินทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มลูเตรียมตวัเดินทางแก่ผูเ้ดินทางอีกครั�ง 

 เมื�อท่านทาํการซื� อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 

 �-� ท่าน 

เด็ก  

2-18 ปี  

พกัเดี�ยว

(จา่ยเพิ�ม) 

ราคา 

ไม่รวมตั �ว 

(รวมตั �วรถไฟ) 

วนัที� ��-�� ธนัวาคม 2561 21,899 25,899 4,500 15,899 

วนัที� ��-�� ธนัวาคม 2561 21,899 25,899 4,500 15,899 

วนัที� ��-�� มกราคม ���� 20,899 24,899 4,500 14,899 

วนัที� ��-�� มกราคม ���� 20,899 24,899 4,500 14,899 

วนัที� �� กุมภาพนัธ-์�� มีนาคม ���� 20,899 24,899 4,500 14,899 

วนัที� ��-�� มีนาคม ���� 20,899 24,899 4,500 14,899 

วนัที� ��-�� มีนาคม ���� 20,899 24,899 4,500 14,899 

วนัที� ��-�� มีนาคม ���� 20,899 24,899 4,500 14,899 
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วนัที� ��-�� มีนาคม ���� 20,899 24,899 4,500 14,899 
 
อตัราค่าบริการ *รวม* 
1. ตั �วเครื�องบินชั�นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่านั�น  
2. ที�พกัโรงแรม � ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีที�ท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+� ที�นอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั
แบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร �� มื� อ ตามโปรแกรม (หากท่านไมท่านอาหารมื� อใด จะไมส่ามารถคืนเงินได)้ 
4. ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามโปรแกรม 
5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 
6. ค่าภาษีนํ�ามนัเชื� อเพลิงและค่าประกนัภัยการเดินทางที�มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ�งเป็นอัตราเรียก

เก็บ ณ วนัที� �� มกราคม ���� (หากมีการเรียกเก็บเพิ�มจากสายการบิน ท่านตอ้งชาํระเพิ�ม)  
7. ค่าระวางนํ�าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครื�อง 1 ใบ จาํกดัไมเ่กิน �� กิโลกรมั 
8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทางในทอ้งถิ�น คุม้ครองในวงเงินไมเ่กิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ �00,000 บาท (ตามเงื�อนไขของกรมธรรม)์  ** คุ ้ม ค รอ งตั� งแ ต่  อ ายุ 
�6 – 69 ปี เท่านั�น ** 
หมายเหตุ:  กรณีผูเ้ดินทางมีอายุ 1 เดือน-�� ปี และผูเ้ดินทาง อายุ �� ปี ขึ� นไป คุม้ครองเพียง ��%  

   ของวงเงินคุม้ครอง และ สาํหรบัผูเ้ดินทาง อายุไมถึ่ง � เดือน กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ทั�งสิ� น ** 
ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื� อประกันการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเรื�องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 
เพิ�มเตมิกบัทางบริษัทได ้**ทั�งนี� อตัราเบี� ยประกนัเริ�มตน้ที� ��� บาท ขึ� นอยูก่บัระยะเวลาการเดนิทาง**  
การประกนัไม่คุม้ครอง 
กรณีที�เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตัว, การติดเชื� อ, ไวรสั, ไสเ้ลื�อน, ไสติ้�ง, อาการที�
เกี�ยวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว
ตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การ
บาดเจ็บเนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้
อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการ *ไม่รวม* 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม �% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย �% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) 
3. ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ�น และหวัหนา้ทวัร ์จาํนวน ��� หยวน/ทรปิ/ท่าน  

(เด็กชาํระทิปเท่าผูใ้หญ่) 
4. ค่าทําวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ�งไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื�นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ�มจากค่าทัวร ์8�� หยวน 

และผูเ้ดินทางเป็นผูด้าํเนินการยื�นวีซ่าเอง) 
5. ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเที�ยวเขา้ประเทศจีน ท่านละ �,��� บาท ใชเ้พียงสาํเนาหนังสือเดินทาง 

(สาํหรับผูถื้อพาสปอรต์ไทยและเดินทางไป-กลับพรอ้มกรุป๊เท่านั�น) หรือ ค่าวีซ่าจีน
ท่องเที�ยวแบบเดี�ยว (�วนัทาํการ) ท่านละ �,��� บาท (สาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทย) 
หมายเหต ุ 
 หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุป๊จะถูกยกเลิกทนัที ไมส่ามารถนําไปใชก้บัการเดินทางครั�งอื�นๆได ้รวมทั�งไม่

สามารถคืนเงินค่าวีซ่าไดทุ้กกรณี   
 กรณีเด็กอายุตํ �ากว่า �� ปี เดินทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางที�บินลงปักกิ�ง / ปักกิ�ง+เซี�ยงไฮ ้(เที�ยว 

� เมือง) ตอ้งยื�นวีซ่าเดี�ยวเท่านั�น 
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 ในกรณีรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทั�งสิ� น ทําใหไ้ม่สามารถยื�นวีซ่ากรุ๊ปได ้ 
หรือ ท่านมีความประสงคจ์ะยื�นวีซ่าเดี�ยว ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการทํา วีซ่าเดี�ยวยื�นปกติ � 
วนั ทําการ ท่านละ �,��� บาท หรือ วีซ่าด่วน � วนั ทําการ ท่านละ �,550 บาท (อัตราดังกล่าว
ขา้งตน้ สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทยเท่านั�น)  

 สาํหรบัผูที้�เคยเดินทางไปในประเทศ  ��  ดังต่อไปนี�    �.อิสราเอล   �.อฟักานิสถาน   �.ปากีสถาน  
�.อุซเบกิสถาน   �.ทาจิกิสถาน   �.เติรก์เมนิสถาน   �.คาซคัสถาน   �.อิรกั   �.อิหร่าน   ��.อียิปต ์ 
��.ซาอุดีอาระเบีย   ��.ซีเรีย   ��.เลบานอน   ��.อินเดีย   ��.ศรีลงักา   ��.ลิเบีย    ��.ซูดาน 
��.แอลจีเรีย   ��.ไนจีเรีย   ��.ตุรกี   ��.เยเมน   ��.โอมาน   ��.จอรแ์ดน   ��.โซมาเรีย 
(ตั�งแต่ปี ���� เป็นตน้มา ไมส่ามารถยื�นขอวีซ่ากรุป๊ได ้ตอ้งทาํวีซ่าเดี�ยวเท่านั�น) 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั �งและการชาํระค่าบริการ 
 กรุณาชาํระเงินมดัจาํ  ท่านละ ��,000 บาท หรือ ทั�งหมดกรณีเป็นราคาโปรโมชั �น  

(ภายใน �� ชั �วโมง หรือ 2 วนั นับจากวนัที�ทาํการจอง) 
 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนที�เหลือ  15 วนั ก่อนการเดินทาง  

(กรณีไม่ชาํระเงิน หรือ ชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน
ไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่ท่านสละสิทธิ�) 
หมายเหต ุหากชาํระเงินในแต่ละส่วนแลว้ กรุณาส่งสาํเนาการโอนเงิน ใหเ้จา้หนา้ที�ทุกครั�ง 

 รบกวนสแกนหนา้พาสฯแบบเต็มและเห็นชดัเจน ส่งภายใน 5 วนัหลงัจากการหลงัจาการชาํระมดัจาํ 
การยกเลิกการเดินทาง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง �� วนั ขึ� นไป  คืนค่าใชจ้่ายทั�งหมด  
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า �-�� วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ� เก็บค่าใชจ้่ายทั �งหมด 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเก็บค่าใชจ้่ายทั�งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้น

เดินทางไม่ครบตามจาํนวนที�บริษัทฯกาํหนดไว ้(�� ท่านขึ� นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษัทและผูเ้ดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งนําไปชาํระค่าเสียหายต่างๆที�เกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะ
พิจารณาเลื�อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั�งนี� ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรียก
คืนได ้เช่น ค่าตั �วเครื�องบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที�สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอื�นๆที�
เกิดขึ� นตามจริง ในกรณีที�ไมส่ามารถเดินทางได ้

 ยกเวน้กรุป๊ที�ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการ
การนัตีมดัจาํที�นั �งกบัสายการบินและค่ามดัจาํที�พกั รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่
มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ั�งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศที�ระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ� น 

 เมื�อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่
เดินทาง  พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ� ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจาํคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั�งสิ� น 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําติดตัวขึ� นเครื�องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน ��� 

มิลลิลิตรต่อชิ� น และรวมกนัทุกชิ� นไม่เกิน �,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 
� ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  
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 สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

 กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื�องจากรฐับาล
ทอ้งถิ�นตอ้งการรกัษาสิ�งแวดลอ้มและลดการทิ� งขยะ จึงไมม่ีบริการที�โรงแรม 

 หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี 
เอกสารประกอบการยื�นวีซ่าท่องเที�ยวประเทศจนีแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านั�น) 
 สาํเนาหนงัสือเดินทาง ที�มีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

(ตอ้งชดัเจนเท่านั�น ลกูคา้ไมต่อ้งส่งเล่มพาสสปอตต์วัจริงมา และตอ้งถ่ายใหติ้ดทั�ง � หนา้ ดงัตวัอยา่ง) 
 ยกเวน้เสน้ทางที�บินลงเทียนสิน ใชส้าํเนาหนังสือเดินทาง และรปูถ่าย � นิ� ว จาํนวน 2 รปู  

 

ตวัอยา่งการถ่ายรูปหนา้พาสปอรต์  กรณียื�นวีซ่าแบบกรุป๊ทอ่งเที�ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอ้งถ่ายใหต้ดิทั�ง � หนา้แบบตวัอยา่ง 

เอกสารในการทาํวีซ่าจนีสาํหรบัหนงัสือเดินทางไทย (กรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะยื�นวีซ่าเดี�ยว) 
1. หนังสือเดินทางที�มีอายุการใชง้านไม่ตํ �ากว่า 6 เดือน สญัชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตอ้งไม่มี

การ ชาํรุดใดๆ ทั�งสิ� น ถา้เกิดการชาํรุด  เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของท่านได)้  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
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3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด �.� X � นิ� ว พื� นหลงัสีขาวเท่านั�น ยิ� มหา้มเห็นฟัน มองเห็นทั�งใบหนา้และ
ใบหูทั�งสองขา้งชัดเจน และหา้มสวมเสื� อสีขาว เช่น เสื� อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่
สวมเครื�องประดับ สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั �น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน � เดือน � ใบ และ
ตอ้งไม่ใช่สติ�กเกอร ์หรือรูปพริ� นจากคอมพิวเตอร ์ 

4. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มลูจริงใหค้รบเพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอายุต ํ �ากว่า �� ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพิ�มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี�  

5.1 เดินทางพรอ้มพ่อแม่  / เดินทางพรอ้มพ่อ หรือ แม่   
�.�.� สาํเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทั�งนี� กรณีเด็กอายุต ํ �ากว่า � ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

  �.�.� สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 
  �.�.� สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม ่ 
  �.�.� กรณีชื�อไมต่รงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
5.2 เดินทางพรอ้มญาต ิ  

�.�.� สาํเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทั�งนี� กรณีเด็กอายุต ํ �ากว่า � ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 
�.�.� สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 
�.�.� สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม ่ 
�.�.� กรณีชื�อไมต่รงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
�.�.� ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม ่ไปทาํที�เขตหรืออาํเภอเท่านั�น 

�.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิ�มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี�  
�.�  ใบอนุญาติการทาํงาน ตวัจริงเท่านั�น ! ! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไมต่ํ �ากวา่ 3 – 6 เดือน 
�.�  หนังสือรบัรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
6.3 สาํเนาตั �ว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั�นตํ �า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหต ุ:  
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติที�ทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการ

ทาํงานในประเทศไทยเท่านั�น หากไม่ไดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่า
เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย
ตนเอง เนื�องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจีน 

 สําหรับผูที้� ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง
เท่านั�นก่อนการส่งเอกสารยื�นวีซ่า 

 เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื�นวีซ่า ดังนั�นกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งให้
บริษัททวัร ์อยา่งนอ้ย � วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื�นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพิ�มเติมหรือเปลี�ยนระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ�ของสถานทูต และบางครั�งบริษัททัวรไ์ม่
ทราบล่วงหนา้   

ค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าหนงัสือเดินทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีที�ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าใหไ้ด)้ 
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั  ท่านละ �,�60 บาท  
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื�นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท้ี�เจา้หนา้ที�ฝ่ายขาย) 

สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รบัทาํวีซ่าให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปนี�  
 ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายที�ดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
 นํารปูถ่ายเก่า ที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
 นํารปูถ่ายที�มีวิวดา้นหลงั ที�ถ่ายเล่น หรือรปูยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวีซ่า 
 นํารปูถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรปูที�พริ� นซจ์ากคอมพิวเตอร ์
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(ตา่งชาติฝรั �งเศสและประเทศยุโรปที�เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี�ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรั �งเศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย 
ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได)้ 
**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 
 

ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างนี� !!!! 

**เนื�องจากสถานทูตจนีมีการเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี� ** 

 
เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั�งหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง** 
ชื�อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..........................................................SURNAME.................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส............................................................................................ 
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
............................................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์............................................. โทรศพัทบ์า้น.......................................มือถือ................................. 
ที�อยูปั่จจุบนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
...............................................................................................................................................................................
...........................................   รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัทบ์า้น....................................................... 
ชื�อสถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)............................................................................ 
ตาํแหน่งงาน......................................................................................................................................................... 
ที�อยูส่ถานที�ทาํงาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ...................................................................... 
............................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร............................................. 
(สาํคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี�ถกูตอ้งที�สามารถติดตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัทา่น) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจนีหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมื�อวนัที�........... เดือน...................ปี.................... ถึง วนัที�.......................เดือน.......................ปี........................ 
ภายใน � ปี ท่านเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื�อวนัที�........... เดือน..................ปี..................... ถึง วนัที�.......................เดือน.......................ปี........................ 
รายชื�อบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME................................................................................. 
RELATION................................................................................................................................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME................................................................................ 
RELATION...............................................................................................................................................................  
หมายเหต ุ
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** กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ี�ทาํงาน  มือถือ  บา้น และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื�อใช้
ในการขอยื�นวีซ่า 
** ถา้เอกสารสง่ถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ�มเติม  อาจทาํใหท้่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลงั  ทั�งนี� เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นี�   (โปรดทาํตามระเบียบอยา่งเครง่ครดั) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033  


