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เที�ยวนครปารสีแหง่ตะวนัออก #มหานครเซี�ยงไฮ ้
สกัการะพระพุทธรูปปางหา้มญาตสิมัฤทธิ � #พระใหญ่หลงิซานตา้ฝอ 

จุดเชค็อนิใหมข่องเซี�ยงไฮ ้#ตกึ STARBUCK ที�สวยที�สุดในโลก 
ชมสถาปัตยกรรมยโุรป ณ แดนมงักร #หาดไวท่าน 

ล่องเรอืชมทวิทศัน ์#ทะเลสาบซหูี 
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ลิ �มรสเมนูพเิศษ #เสี�ยวหลงเปา #ไกแ่ดงโตะ๊ละ 2 ตวั #ไกข่อทาน #หมู
ตงปอ #ซี�โครงหมูอูซ๋ ี

 
 

หมายเหตุ :  
 ไม่รวมคา่วซีา่จนีแบบกรุป๊ ท่านละ 1,500บาท หรอื ค่าวซีา่จนีแบบเดี�ยว (4 วนั

ทําการ) ท่านละ 1,800บาท 
• เดก็อายุต ั�งแต ่2-18 ปี เกบ็คา่ทวัรเ์พิ�ม ท่านละ 3,000 บาท 
• ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ�น และหวัหน้าทวัร ์จาํนวน 300 หยวน/ทรปิ/
ท่าน (เดก็ชาํระทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
 
  

โปรแกรมการเดนิทาง 
 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม(ิกรุงเทพฯ)-เซี�ยงไฮ ้
16.00 น.       พรอ้มกนัที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิณ อาคารผูโ้ดยสารขา

ออก (ระหว่างประเทศ) ช ั�น 4 ประตู 9 บรเิวณ (เคานเ์ตอร ์NO. 
U15 – 21) สายการบิน  SHANGHAI AIRLINES (FM) โดยมี
เจา้หนา้ที�จากทางบรษิทัฯ คอยตอ้นรบั และอํานวยความสะดวกแด่ท่าน
กอ่นออกเดนิทาง 

19.10 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเซี�ยงไฮ  ้โดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINES 
เที�ยวบนิที� FM856  
 (บรกิารอาหารและเคร ื�องดื�มบนเครื�อง) 
01.10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานผู่ตง มหานครเซี�ยงไฮ ้“นครปารสีแห่ง

ตะวนัออก” ปัจจบุนัเซี�ยงไฮเ้ป็นศูนยก์ลางอตุสาหกรรมที�ใหญ่ที�สุดของ
จนี แบ่งออกเป็น 2 เขต คอื เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซเีมอืงเกา่ก ั�นโดย
แม่นํ�าหวงผู่ หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นเดนิทางสู่โรงแรม
ที�พกั 
พกัที� VIENNA HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว  

วนัที�สอง  เซี�ยงไฮ-้รา้นผา้ไหม-หงัโจว-ล่องเรอืทะเลสาบซหูี-หมู่บา้นใบชา-
ถนนโบราณเหอฟังเจี�ย 

เชา้ บรกิารอาหาร
เ ช ้ า  ณ 
ภตัตาคาร (1) 
นําท่านแวะ รา้น
ผ้า ไห ม  ที� ขึ �น
ชื�อของประเทศ
ของจีน  ให ้ท่าน
ไดเ้ลอืกซื �อสนิคา้
ที�ทําจากผา้ไหม 
เ ช่ น ผ ้ า ห่ ม 
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เสื �อผา้ รองเทา้ เป็นตน้ จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ เมืองหงัโจว (ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 3 ช ั�วโมง) ซึ�งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อ
เจียง มีความมั�งคั�งมากที�สุดแห่งหนึ�งเป็นแหล่งเภสชัอุตสาหกรรม และ
สถาบนัศิลปะที�มีช ื�อเสียงแห่งหนึ�งของประเทศจนี ซึ�งในอดตีมีคําเปรยีบ
เปรยถงึความสวยงามของเมืองหงัโจว และซโูจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค ์บน
ดนิม ีซ(ูโจว) หงั(โจว)”   

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 
บา่ย นําท่าน ล่องเรอืทะเลสาบซหูี (เรอืเหมา) ชมทศันียภาพอนังดงาม

ของทะเลสาบที�มีช ื�อเสียงโด่งดงัไปทั�วโลก มีเนื�อที� 5.66 ตารางกโิลเมตร 
ความยาวโดยประมาณ 15 กโิลเมตร นํ�าลกึเฉลี�ย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 
โคมทบัแสงในบงึนํ�าลกึ (หมายเหตุ :หากกรุป๊ออกเดนิทางไม่ถงึ 15 
ท่าน ล่องทะเลสาบซหูี ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิ �ไม่ใชเ้รอืเหมา) 
จากนั�นนําท่านชม หมู่บา้นใบชา ซ ึ�งเป็นชาเขียวที�มีช ื�อที�สุดของ
ประเทศจนี ใหท้า่นไดช้มิชา จากนั�นนําทา่นอสิระชอ้ปปิ�งที� ถนนโบราณ
เหอฟังเจี�ย ใหท้่านไดเ้ลือกซื �อของฝาก เชน่ เสื �อผา้ กระเป๋า รองเทา้ 
เป็นตน้   

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (3) เมนูพเิศษ !! ไกข่อทาน, หมู
ตงปอ 

 พกัที� JASMINE INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทียบเท่า
ระดบั 4 ดาว  

วนัที�สาม  หงัโจว-อูซ๋-ีรา้นไข่มุก-พระใหญ่หลงิซานตา้ฝอ-เซี�ยงไฮ-้ย่าน
ซนิเทยีนตี � 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (4) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ั�วโมง)   
ซึ�งไดร้บัการขนานนามว่า “เซี�ยงไฮน้อ้ย” เนื�องจากเป็นเมอืงอตุสาหกรรม
ที�มทีะเลสาบไท่หูลอ้มรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบนํ�าจดื
ที�มขีนาดใหญ่ของจนี เป็นเมอืงเกา่แกป่ระวตัศิาสตรย์าวนานรว่มสามพนั
กว่าปีในยุคราชวงศโ์จวและฉิน จากนั�นนําท่านแวะ รา้นไข่มุก เลอืกซื �อ
ครมีไขมุ่กบํารงุผวิ ที�ทาํจากไขมุ่กนํ�าจดืที�เพาะเลี �ยงในทะเลสาบ 

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) เมนูพิเศษ !! 
ซี�โครงหมูอูซ๋ ี
บา่ย นําท่านสักการะ พระใหญ่ หลิงซานต้าฝอ (รวมรถราง) ซ ึ�ง

ป ร ะดิ ษ ฐ า น อ ยู่ ที� เข ต เข า ม ้า ร ิม
ทะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธรูปทอง
สํารดิที�มีความสูงถึง 88 เมตร หนัก 
700 ตนั ปรางคย์ืนแลดูสง่างามและ
น่าเลื�อมใสยิ�ง เป็นพระยนืทองเหลอืงที�

ใหญ่ ที�สุดในโลก จากนั� น นําท่าน
เดินทางกลับสู่  เมืองเซี�ยงไฮ ้(ใช ้
เวลาเดิน ท างประม าณ  2.30 
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ชั�วโมง) เมอืงที�เต็มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมที�มลีวดลายสวยงามตาม
แบบฉบบัยโุรป จนไดร้บัขนานนามว่าเป็น “นครปารสีแห่งตะวนัออก”     

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (6) เมนูพเิศษ !! เสี�ยวหลงเปา 
นําท่านเดนิทางสู่ ย่านซนิเทยีนตี � ถอืเป็นแหล่งฮิปล่าสุดของคนอนิเท
รนดเ์ซี�ยงไฮ ้ตั�งอยู่ฝั� งเมืองเกา่ ที�นี�มรีา้นอาหาร เคร ื�องดื�มที�แต่งรา้นอย่างมี
ระดบั ซึ�งใชต้ึกอาคารหลงัเก่ามาแต่งเติมใหม่ใหเ้ป็นรา้นอาหารที�ดูหรูหรา 
คลาสคิ นับเป็นสวรรคพ์กัผ่อนของหนุ่มสาว และนักทอ่งเที�ยวในเซี�ยงไฮย้าม
คํ�าคนื  

พ VI พกัที� VIENNA HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาวENNA 
HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 
วนัที�สี� รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ)-หาดไวท่าน-ถนนนานกงิ-ลอดอโุมงค ์

เลเซอร-์ตกึ STARBUCKS ที�ใหญ่และสวยที�สุดในโลก-รา้น
หยก-เซี�ยงไฮ-้กรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (7) 
นําท่านเดนิทางสู่ รา้นนวดเทา้ เพื�อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื�อยลา้ 
กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดยีวไม่ซํ �าใคร พรอ้มชมครมีเป่าซูถ่งั หรอืที�

รูจ้กักนัดใีนชื�อ บวัหมิะสรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหม ผุพอง 
และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้น จากนั�นนําทา่นสู่บรเิวณ หาด
ไวท่าน ตั�งอยู่บนฝั�งตะวนัตกของแม่นํ�าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือจรดใต ้
ถงึ 4 กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที�ไดช้ ื�อว่า “พิพิธภณัฑส์ิ�งกอ่สรา้ง
หมื�นปีแห่งชาติจีน” ถือ เป็นสัญลักษณ์ที�โดดเด่นของนครเซี�ยงไฮ ้
จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ�งย่าน ถนนนานกงิ ศูนยก์ลางสําหรบัการชอ้ปปิ�ง
ที�คกึคกัมากที�สุดของนครเชี�ยงไอ ้รวมทั�งหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ชื�อดงักว่า 
10 หา้ง   

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) เมนูพิเศษ !! กุง้
มงักร 
บา่ย  นําท่าน ลอดอโุมงคเ์ลเซอร  ์ใต ้

แม่นํ�าหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ในอโุมงค ์
ตกแต่งดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรูปต่างๆ 
ตื�นตาตื�นใจ จากนั�นนําท่านสู่  ตึก 
STARBUCKS สาขาใหม่ที�นครเซี�ยง
ไฮ ้มาพรอ้มกบัความยิ�งใหญ่อลงัการ 
ครองตําแหน่งสตารบ์คัสท์ี�สวยที�สุด
ในโลก  ซ ึ�งไดท้ําการเปิดตัวไปเมื�อ
วนัที� 6 ธนัวาคม 2560  มีเนื�อที�ใหญ่โตถงึ 2,787 ตารางเมตร ดา้นบน
ของรา้นตกแต่งดว้ยแผ่นไมรู้ปหกเหลี�ยมซึ�งเป็นงานแฮนดเ์มดจํานวน 
10,000 แผ่น และที�ต ั�งตระหง่านอยู่กลางรา้นคือถงัคั�วกาแฟทองเหลือง
ขนาด 40 ตนั สูงเท่าตกึ 2 ช ั�น ประดบัประดาดว้ยแผ่นตราประทบัแบบจนี
โบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึ�งบอกเล่าเร ื�องราวความเป็นมาของสตาร ์
บัคส ์กาแฟที�ค ั�วในถงัทองเหลืองนี�จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลือง
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ดา้นบน ซึ�งจะทําใหเ้กดิเสยีงราวกบัเสยีงดนตร ีมเีคานเ์ตอรท์ี�ยาวที�สุด ซึ�ง
มีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตําแหน่งเคานเ์ตอรข์องสตารบ์คัสท์ี�มี
ความยาวที�สุดในโลก มีเคร ื�องดื�มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั�ง
เคร ื�องดื�มที�มีเฉพาะสาขานี�เพียงแห่งเดยีว จากนั�นนําท่านชม รา้นหยก 
ซึ�งเป็นเคร ื�องประดบันําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื �อเป็นของฝากลํ �าคา่ 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (9) เมนูพเิศษ !! ไกแ่ดง โตะ๊ละ 2 
ตวั  
สมควรแกเ่วลา นําท่านเดนิทางสู่สนามบนิ  

22.30 น.  กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINES เที�ยวบินที� 
FM841 
 (บรกิารของวา่งบนเครื�อง) 

01.55+1 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิ
ภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้รกิาร 
 
 

 
ขอ้สาํคญัควรทราบ (กรุณาอา่นใหล้ะเอยีดทุกขอ้) 
 ทวัรนี์�สําหรบัผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
 โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทาง

มากกว่า 6 เดอืนขึ �นไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่างตํ�า 2 หนา้ หากไม่มั�นใจโปรด
สอบถาม 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีที�มนัีกท่องเที�ยวรว่ม
เดนิทางนอ้ยกว่า 10 ทา่น โดยจะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดินทางสําหรบัประเทศที�ไม่มีวีซา่และอย่างนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทาง
สําหรบัประเทศที�มีวีซ่า (หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบรษิัทฯ ยินดีที�จะประสานงานในการเดินทางตาม
ประสงค)์ 

 หากท่านที�ตอ้งออกตั�วภายใน (เคร ื�องบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาติดต่อ
เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ เพื�อเชค็ว่ากรุป๊มกีารคอนเฟรมิเดนิทาง หรอื สายการบนิ
อาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ และ เวลาบิน ก่อนทุกคร ั�ง มิฉะนั�นทางบรษิัทจะไม่
รบัผดิชอบใดๆ ทั�งสิ �น 

 โรงแรมที�พกั และโปรแกรมท่องเที�ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี�ยนขึ �นอยู่กบัความ
เหมาะสม และคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการที�จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิ
จากเหตุสุดวิสยัที�ทาง บรษิัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, 
จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมือง
ไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั�งในกรณีที�ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสี
นํ�าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึ�ง      
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 บรษิัทฯ สงวนสิทธิ �ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที�ยว โดยไม่ตอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บรษิทัฯ สงวนสิทธิ �ในการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ 

 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหม้ีการ
ประชาสมัพนัธส์นิคา้พื �นเมอืงใหนั้กทอ่งเที�ยวทั�วไปไดรู้จ้กัคอื รา้นนวดเทา้(บวั
หมิะ), รา้นใบชา, รา้นไข่มุก, รา้นผา้ไหม, รา้นหยก ซึ�งจําเป็นตอ้งบรรจุ
ในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรยีนใหก้บันักท่องเที�ยวทุก
ท่านทราบว่ารา้นทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ�งจะใชเ้วลารา้นละ
ประมาณ 45-90 นาที ซ ื �อหรอืไม่ซื �อขึ �นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  
ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั�งสิ �น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล
จนีทุกเมือง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ �ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ �นจาก
ทา่น เป็นจาํนวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / รา้น 

 ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ �ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการ
สะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการ
จองตั�วเคร ื�องบิน ในกรณีที�ท่านมิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบรษิัท
พรอ้มการชาํระเงนิมดัจาํ 

 บรษิัทฯ ไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที�ไม่รูจ้กักนั กรณีที�ท่าน
เดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดี�ยวเพิ�มตามราคาที�ระบไุวใ้นรายการทวัร ์
เทา่นั�น 

 ท่านที�มีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดินทางที�ระบุ 
กรณุาแจง้เจา้หนา้ที�ใหร้บัทราบกอ่นการทาํจองทวัร ์ 

 ท่านที�ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการ
เดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออก
เมืองดว้ยตนเอง เนื�องจากบรษิัททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซา่ใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่าน
ทําบตัรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 
อาทติย ์

 ตั�วเคร ื�องบนิที�ใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไม่สามารถเลอืกที�นั�งล่วงหนา้ได ้ (ท่านจะไดร้บัที�
นั�งแบบสุ่มเทา่นั�น) 

 หลงัจากที�ทา่นไดช้าํระคา่มดัจาํและคา่ทวัรส์่วนที�เหลอืเรยีบรอ้ยแลว้นั�น 
3 วนั กอ่นเดนิทาง  ทา่นจะไดร้บัใบนัดหมายเพื�อเตรยีมตวัการเดนิทาง  
1 วนั กอ่นเดนิทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มูลเตรยีมตวัเดนิทางแกผู่ ้
เดนิทางอกีคร ั�ง 

 เมื�อทา่นทาํการซื �อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯจะถอืว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไข
ของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้ง

ละ 2-3 

ท่าน) 

เดก็  

2-18 ปี  

พกัเดี�ยว

(จา่ย

เพิ�ม) 

ราคา 

ไมร่วมต ั�ว 
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วนัที� 01-04 สงิหาคม 2562    16,999 19,999 3,500 10,899 

วนัที� 09-12 สงิหาคม 2562   
*NEW*  **วนัแม่แหง่ชาต*ิ*    

18,999 21,999 3,500 12,899 

วนัที� 22-25 สงิหาคม 2562    16,999 19,999 3,500 10,899 

วนัที� 05-08 กนัยายน 2562    16,999 19,999 3,500 10,899 

วนัที� 19-22 กนัยายน 2562    16,999 19,999 3,500 10,899 

วนัที� 11-14 ตลุาคม 2562     
*NEW*  **วนัคลา้ยวนั

สวรรคต รชักาลที� 9**   

18,999 21,999 3,500 12,899 

วนัที� 17-20 ตลุาคม 2562      16,999 19,999 3,500 10,899 

วนัที� 21-24 ตลุาคม 2562      17,999 20,999 3,500 11,899 

วนัที� 23-26 ตลุาคม 2562     

*NEW*  **วนัปิยมหาราช** 
17,999 20,999 3,500 11,899 

วนัที� 30 ตลุาคม – 02 

พฤศจกิายน 2562  
16,999 19,999 3,500 10,899 

อตัราคา่บรกิาร *รวม* 
1. ตั�วเคร ื�องบนิช ั�นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เทา่นั�น  
2. ที�พกัโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีที�ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที�นอนเสรมิ] แลว้ทาง
โรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกั
ใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. ค่าอาหาร 9 มื �อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื �อใด จะไม่สามารถคนืเงิน
ได)้ 

4. คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามโปรแกรม 
5. คา่รถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการระบุ 
6. ค่าภาษีนํ�ามนัเชื �อเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที�มีการเรยีกเก็บจากสายการ

บิน ซึ�งเป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วนัที�  14 ธนัวาคม 2561 จํานวนเงิน 6,100 บาท 
(หากมกีารเรยีกเก็บเพิ�มจากสายการบนิ ทา่นตอ้งชาํระเพิ�ม)  

7. คา่ระวางนํ�าหนักกระเป๋า ท่านละไม่เกนิ 23 กโิลกรมั และสมัภาระถอืขึ �นเคร ื�องได ้1 
ใบ จาํกดัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

8. ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทางในทอ้งถิ�น คุม้ครองในวงเงินไม่เกนิ 1,000,000 
บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตาม
เงื�อนไขของกรมธรรม)์  ** คุม้ครองต ั�งแต ่อายุ 16 – 69 ปี เท่านั�น ** 
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หมายเหตุ:  กรณีผูเ้ดนิทางมอีายุ 1 เดอืน-15 ปี และผูเ้ดนิทาง อายุ 70 ปี ขึ �นไป 
คุ ้ ม ค ร อ ง เ พี ย ง  5 0 %  
   ของวงเงินคุม้ครอง และ สําหรบัผูเ้ดินทาง อายไุม่ถึง 1 เดือน กรมธรรมไ์ม่รบั
คุม้ครองใดๆ ทั�งสิ �น ** 

ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื �อประกนัการเดินทางสําหรบัครอบคลุมเร ื�อง
สุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**ท ั�งนี�อตัรา
เบี �ยประกนัเร ิ�มตน้ที� 330 บาท ขึ �นอยู่กบัระยะเวลาการเดนิทาง**  
การประกนัไม่คุม้ครอง 
กรณีที�เสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจาํตวั, การตดิเชื �อ, ไวรสั, ไส ้
เลื�อน, ไสต้ิ�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การ
บาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต ้
อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การ
บาดเจ็บเนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยดึ
พาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตาม
เงื�อนไขในกรมธรรม ์

อตัราคา่บรกิาร *ไม่รวม* 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่า

โทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึง
ค่าอาหารและเคร ื�องดื�มที�ส ั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้
ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

2. คา่ภาษีมูลคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษ)ี 
3. ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์ ้องถิ�น และหวัหน้าทวัร ์จํานวน 300 

หยวน/ทรปิ/ท่าน  
(เดก็ชาํระทปิเท่าผูใ้หญ่) 

4. คา่ทําวซีา่ชาวต่างชาต ิซึ�งไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื�นวซีา่กรุป๊ (กรณีต่างชาต ิจ่ายเพิ�ม
จากคา่ทวัร ์600 หยวน และผูเ้ดนิทางเป็นผูด้าํเนินการยื�นวซีา่เอง) 

5. ค่าวซี่ากรุป๊ท่องเที�ยวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใช้
เพียงสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรบัผูถ้ือพาสปอรต์ไทยและ
เดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านั�น) หรอื ค่าวซี่าจนีท่องเที�ยว
แบบเดี�ยว (4วนัทําการ) ท่านละ 1,800 บาท (สําหรบัผู ้ถือ
พาสปอรต์ไทย) 
หมายเหต ุ 
 หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุป๊จะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถนําไปใชก้บัการ

เดนิทางคร ั�งอื�นๆได ้รวมทั�งไม่สามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี   
 กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางที�บนิลงปักกิ�ง / 

ปักกิ�ง+เซี�ยงไฮ ้(เที�ยว 2 เมอืง) ตอ้งยื�นวซีา่เดี�ยวเทา่นั�น 
 ในกรณีรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆทั�งสิ �น ทําใหไ้ม่

สามารถยื�นวีซา่กรุป๊ได ้ หรอื ท่านมีความประสงคจ์ะยื�นวีซา่เดี�ยว ผูเ้ดินทาง
จะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการทํา วซีา่เดี�ยวยื�นปกต ิ4 วนั ทําการ ท่านละ 1,800 
บาท หรอื วซีา่ด่วน 2 วนั ทําการ ท่านละ 2,925 บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ 
สําหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นั�น)  
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 สําหรบัผูท้ี� เคยเดินทางไปในประเทศ  24  ดังต่อไปนี�   1.อิสราเอล   2.
อฟักานิสถาน   3.ปากสีถาน  4.อุซเบกสิถาน   5.ทาจกิสิถาน   6.เติรก์เมนิ
สถาน   7.คาซคัสถาน   8.อิรกั   9.อิหรา่น   10.อียิปต ์ 11.ซาอุดีอาระเบีย   
12.ซเีรยี   13.เลบานอน   14.อนิเดีย   15.ศรลีงักา   16.ลิเบีย    17.ซดูาน 
18.แอลจเีรยี   19.ไนจเีรยี   20.ตุรก ี  21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแ์ดน   
24.โซมาเรยี 
 (ตั�งแต่ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยื�นขอวีซ่ากรุป๊ได ้ตอ้งทําวีซ่าเดี�ยว
เทา่นั�น) 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั�งและการชาํระคา่บรกิาร 
 กรุณาชาํระยอดเตม็ (ภายใน 48 ช ั�วโมง หรอื 2 วนั นับจากวนัที�ทาํการจอง) 

เนื�องจากเป็นราคาโปรโมช ั�น ต ั�วเคร ื�องบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที� ที�ระบุ
บนหน้าต ั�วเท่านั�น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้หรอืเปลี�ยนแปลงการ
เดนิทางใดๆ ท ั�งสิ �น ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทาง ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการคนืเงิน ท ั�งหมด * 

 กรณุาส่งหนา้พาสฯ พรอ้มวนัชาํระคา่ทวัร ์
การยกเลกิการเดนิทาง 
 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั ขึ �นไป  คนืคา่ใชจ้า่ยทั�งหมด  
 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั   เก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 

10,000 บาท 
 แจง้ยกเลกิน้อยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ � 

เก็บคา่ใชจ้า่ยทั�งหมด 
 บรษิทัขอสงวนสิทธิ �ในการเก็บค่าใชจ้่ายท ั�งหมดกรณีท่านยกเลิก

การเดนิทางและมีผลทําใหค้นเดนิทางไม่ครบตามจํานวนที�บรษิทัฯ
กําหนดไว ้(10 ท่านขึ �นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผู ้
เดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชาํระค่าเสยีหายต่างๆที�

เกดิจากการยกเลกิของทา่น  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์าก

โรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะพิจารณาเลื�อนการเดนิทางของท่านไปยงัคณะ
ต่อไป แต่ทั�งนี�ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรยีกคืนได ้เช่น ค่าตั�ว
เคร ื�องบนิ ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที�สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  และค่าใชจ้่าย
อื�นๆที�เกดิขึ �นตามจรงิ ในกรณีที�ไม่สามารถเดนิทางได ้

 ยกเวน้กรุป๊ที�ออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์
เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตมีดัจําที�นั� งกบัสายการบินและค่ามดัจําที�

พกั รวมถงึเที�ยวบินพิเศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงินมดั
จาํหรอืคา่ทวัรท์ ั�งหมด ไม่วา่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั�งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธ
มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทั
ฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ท ั�งสิ �น 

 เมื�อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการ
ใดรายการหนึ�ง หรอืไม่เดนิทาง  พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ � ไม่
อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจาํคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ท ั�งสิ �น 
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ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตวัขึ �นเคร ื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุ

ภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อชิ �น และรวมกนัทุกชิ �นไม่เกนิ 1,000 มิลลิลิตร 
โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซ ิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให ้
เจา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบ
เท่านั�น ถา้สิ�งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเคร ื�องบนิเทา่นั�น    

 สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์
กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเคร ื�องบนิเทา่นั�น  

 กรุณาเตรยีมของใชส่่วนตวั เชน่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบู่แชมพู ของตวัส่วนตวั
ไปเอง เนื�องจากรฐับาลทอ้งถิ�นตอ้งการรกัษาสิ�งแวดลอ้มและลดการทิ �งขยะ จงึ
ไม่มบีรกิารที�โรงแรม 

 หา้มนําแบตเตอร ี�สํารองใส่กระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้คร ื�องในทุกกรณี 
เอกสารประกอบการยื�นวซีา่ท่องเที�ยวประเทศจนีแบบกรุป๊ (เฉพาะ

พาสปอรต์ไทยเท่านั�น) 
 สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ที�มอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน  

(ตอ้งชดัเจนเท่านั�น ลูกคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสปอรต์ตวัจรงิมา และตอ้งถ่ายใหต้ดิ
ทั�ง 2 หนา้ ดงัตวัอย่าง) 

 ยกเวน้เสน้ทางที�บินลงเทียนสนิ ใชส้ําเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย 2 
นิ�ว จาํนวน 2 รปู  

 

ตวัอย่างการถา่ยรูปหน้าพาสปอรต์  กรณียื�นวซีา่แบบกรุป๊
ท่องเที�ยว 
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ตอ้งถา่ยใหต้ดิท ั�ง 2 หน้าแบบตวัอย่าง 

เอกสารในการทําวซีา่จนีสาํหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย (กรณีที�ท่านมคีวาม
ประสงคจ์ะยื�นวซีา่เดี�ยว) 

1. หนังสอืเดนิทางที�มอีายุการใชง้านไม่ตํ�ากว่า 6 เดอืน สญัชาตไิทย (หมายเหตุ : 
หนั งสือเดินทางต ้องไม่มีการ ชํา รุดใดๆ ท ั�งสิ �น  ถ ้าเกิดการชํารุด  
เจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของ
ท่านได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีหนา้ว่าง สําหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 
2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ�ว พื �นหลงัสีขาวเท่านั�น ยิ �มหา้ม
เห็นฟัน มองเห็นท ั�งใบหน้าและใบหูท ั�งสองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสื �อสี
ขาว เช่น เสื �อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรอืชุดข้าราชการ ไม่สวม
เครื�องประดบั สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟช ั�น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่
เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใชส่ติ �กเกอร ์หรอืรูปพริ �นจากคอมพวิเตอร ์ 

4. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มูลจรงิใหค้รบเพื�อประโยชน์
ของตวัทา่นเอง)  

5. กรณีเดก็อายุตํ�ากวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิ�มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี� 
5.1 เดนิทางพรอ้มพ่อแม่  / เดนิทางพรอ้มพ่อ หรอื แม่   

5.1.1 สําเนาสูตบิตัร(ใบเกดิ) ทั�งนี�กรณีเดก็อายุตํ�ากวา่ 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร
(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  5.1.2 สําเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม่  
  5.1.3 สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  
  5.1.4 กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูตบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
5.2 เดนิทางพรอ้มญาต ิ  

5.2.1 สําเนาสูตบิตัร(ใบเกดิ) ทั�งนี�กรณีเดก็อายุตํ�ากวา่ 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร
(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 
5.2.2 สําเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม่  
5.2.3 สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  
5.2.4 กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูตบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาํที�เขตหรอือาํเภอเทา่นั�น 

6.  กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิ�มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี� 
6.1  ใบอนุญาตกิารทํางาน ตวัจรงิเท่านั�น ! ! ต่ออายุการทํางานแลว้ไม่ตํ�ากว่า 3 – 
6 เดอืน 
6.2  หนังสือรบัรองการทํางาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจรงิ มีตราประทับและ
ลายเซน็ต ์
6.3 สําเนาตั�ว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สําเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจบุนั ขั�นตํ�า 100,000 บาท 
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6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรส 
      หมายเหต ุ:  

 ทางบรษิัทฯ สามารถขอวีซา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติที�ทํางานในประเทศ
ไทย และมีใบอนุญาตกิารทํางานในประเทศไทยเท่านั�น หากไม่ไดท้ํางานใน
ประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนินการขอวี
ซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เนื� องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที�

สถานทตูจนี 
 สําหรบัผูท้ี�ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเร ื�องแจง้ เขา้-ออก หรอื 

Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นั�นกอ่นการส่งเอกสารยื�นวซีา่ 
 เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื�นวีซ่า ดงันั�นกรุณา

เตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษิัททวัร ์อย่างน้อย 7 วนัทําการ (ก่อนออก
เดนิทาง) 

 โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยื�นวซีา่ใหม่ 
การเรยีกขอเอกสารเพิ�มเตมิหรอืเปลี�ยนระเบยีบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสทิธิ �

ของสถานทตู และบางคร ั�งบรษิทัทวัรไ์ม่ทราบล่วงหนา้   
คา่ธรรมเนียมการยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีที�ทาง

บรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้ 
 หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั  ทา่นละ 5,210 บาท  
 หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิื�นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดไดท้ี�

เจา้หน้าที�ฝ่ายขาย) 
 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไม่รบัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณี
ดงัตอ่ไปนี� 

 ชื�อเป็นชาย แตส่่งรปูถา่ยที�ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
 นํารปูถา่ยเกา่ ที�ถา่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้
 นํารปูถา่ยที�มวีวิดา้นหลงั ที�ถา่ยเล่น หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวี

ซา่ 
 นํารปูถา่ยที�เป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูที�พร ิ �นซจ์ากคอมพวิเตอร ์

(ตา่งชาตฝิร ั�งเศสและประเทศยุโรปที�เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : 
ออสเตรยี เบลเยี�ยม 

สาธารณรฐัเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั�งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ี
ไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนีย ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี 
สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
 
**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซีา่

โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า** 
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ผูเ้ดนิทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างนี�!!!! 
**เนื�องจากสถานทูตจนีมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรุณากรอก

ขอ้มูลดงัตอ่ไปนี�** 

เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 
**กรุณาระบุรายละเอยีดทั�งหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ชื�อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME...................................................
.... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน    หมา้ย     หย่า   ไม่ไดจ้ดทะเบยีน   
  จดทะเบยีน  ชื�อคูส่มรส
................................................................................................................................. 
ที�อยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)    
............................................................................................................................................
................................... รหสัไปรษณีย.์.................................. โทรศพัทบ์า้น
.........................................มอืถอื........................................... 
ที�อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
............................................................................................................................................
............................................................................................. 
รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัทบ์า้น........................................ 
ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ ์
ใหญ่)............................................................................ 
ตาํแหน่งงาน
............................................................................................................................................
.............. 
ที�อยู่สถานที�ทํางาน  / สถานศกึษา ปัจจุบนั(ภาษาองักฤษตวัพมิพ ์
ใหญ่)…………………...….....…………………….…………….... 
........................... ................................................ 
รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร............................ 
(สาํคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี�ถูกตอ้งที�สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เนื�องจาก

ทางสถานทูตจะมกีารโทรเชค็ขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

กรณีปัจจุบนัท่านเกษยีณแลว้ ตอ้งกรอกที�อยู่สถานที�ทํางานล่าสุดกอ่น
เกษยีณ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
............................................................................................................................................
...........................................................................................................
รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร................................. 
(สาํคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี�ถูกตอ้งที�สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เนื�องจาก

ทางสถานทูตจะมกีารโทรเชค็ขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 
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ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทางเขา้
ประเทศจนีแลว้   
เมื�อวนัที�.................. เดอืน.................ปี...........................  ถงึ วนัที�.....................
เดอืน...................ปี................. 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  
โปรดระบุ 
เมื�อวนัที�.................. เดอืน.................ปี...........................  ถงึ วนัที�.....................
เดอืน...................ปี................. 
รายชื�อบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์ 
สาํหรบัคนโสดขอใหร้ะบุชื�อบดิา-มารดา / สาํหรบัท่านที�สมรสแลว้ใหร้ะบุ
ชื�อสาม ีหรอื ภรรยา เท่านั�น!! (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. บดิา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.........................................
............................................ 
RELATION.........................................................TEL.....................................................
........................................... 
2. มารดา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................
............................................ 
RELATION.........................................................TEL.....................................................
...........................................  
3. สาม ีหรอื ภรรยา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................
............................................ 
RELATION..........................................................TEL....................................................
...........................................  
 
หมายเหต ุ
**กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ี�ทํางาน  มือถือ  บ ้าน และกรอกรายละเอียด
แบบสอบถามตามความเป็นจรงิเพื�อใชใ้นการขอยื�นวซีา่ 
** ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  
อาจทําใหท้่านเกดิความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ั�งนี�เพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง  จงึขอ
อภยัมา ณ ที�นี�  (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได  ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-

8970 , 0-2245-7033 
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