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พเิศษสุด!! คุม้สุด!! #คร ั�งเดยีวเที�ยวถงึ 3 มหานคร 
สมัผสับรรยากาศ #นั�งรถไปความเรว็สูงจากปักกิ�ง-เซยีงไฮ ้

ชมหนึ�งในสิ�งมหศัจรรยข์องโลก #กาํแพงเมอืงจนี (ดา่นจหียงกวน) 
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ชมโชวท์ี�มชีื�อเสยีง มกีารแสดงที�สนุกและหวาดเสยีว #กายกรรมปักกิ�ง 
เที�ยวนครปารสีแหง่ตะวนัออก #มหานครเซี�ยงไฮ ้

ลิ �มรสเมนูพเิศษ #เป็ดปักกิ�ง #สุกี �มองโกล #ไกแ่ดง #เสี�ยวหลงเปา 

 

หมายเหต ุ:  

 ไม่รวมคา่วซีา่จนีแบบกรุป๊ ท่านละ 1,500 บาท หรอื คา่วซีา่จนีแบบเดี�ยว (4 วนัทําการ) ท่านละ 
1,800 บาท 

 เดก็อายุต ั�งแต ่2-18 ปี เกบ็คา่ทวัรเ์พิ�ม ท่านละ 3,000 บาท 
 ไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ�น และหวัหน้าทวัร ์จาํนวน 430 หยวน/ทรปิ/ท่าน (เดก็ชาํระทปิเท่า

ผูใ้หญ่)  

โปรแกรมการเดนิทาง 
วนัแรก  ดอนเมอืง-เทยีนสนิ-ปักกิ�ง                                                                             

08.30 น. พรอ้มกนัที� ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ (TERMINAL 

1) ช ั�น 3 ประตู 5 แถวที� 6 สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดยมีเจา้หน้าที�คอยอํานวย

ความสะดวกใหก้บัทา่น 

11.20 น. เหริฟ้าสู ่นครเทยีนสนิ ประเทศจนี เที�ยวบนิที� XW880 

17.00 น.      เดนิทางถงึ สนามบนิเทยีนสนิปินไห่ นครเทียนสนิ ประเทศจนี ผ่านขั�นตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสู่ นครปักกิ�ง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 

ช ั�วโมง) 1 ใน 4 เมอืงหลวงเกา่ของจนี 

 (บนเครื�องไม่มบีรกิารอาหารและนํ�าดื�มฟร ีแตม่จีําหน่าย) 
พกัที�   YIFU HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัที�สอง จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง-พระราชวงัฤดูรอ้นอวี �เหอหยวน 
  รา้นไข่มุก-รา้นหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ�ง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

นําท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ จตัุรสัที�ใหญ่ที�สุดในโลก สญัลกัษณข์องประเทศจนียุค

ใหม่ ชมศาลาประชาคมที�สามารถบรรจุคนไดนั้บ

หมื�นคน สถานที�จ ัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื�องใน

โอกาสพิเศษต่างๆ จากนั�นนําท่านผ่านประตูเขา้สู ่

พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง สถานที�ว่าราชการ

และที�ประทบัของจกัรพรรดิ � 24 พระองค ์ในสมยั

ราชวงศห์มงิและชงิ  

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

บ่าย นําท่านสู่ พระราชวงัฤดูรอ้นอวี �เหอหยวน 

อุทยานที�ใหญ่ที�สุดของประเทศจนี สรา้งขึ �นเมื�อประมาณ 800 ปีกอ่น ชมทะเลสาบคุนหมงิที�ขดุ

ขึ �นดว้ยแรงงานคนลว้น ชมที�ประทบัของพระนาง

ซสูไีทเฮาและจกัรพรรดกิวางส ูชมระเบยีงกตญั�ู

และเรอืหนิอ่อน นําท่านเดนิทางสู ่รา้นไข่มุก ที�มี

ช ื�อเสยีงของเมอืงจนี อาทเิชน่ ครมีไขมุ่ก ผงไข่มุก 

เป็นตน้ จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ รา้นหมอน

ย างพ ารา  ให ้ท่ านได ้เลื อก ช ม สิน ค ้าแล ะ

ผลติภณัฑเ์พื�อสขุภาพชนิดตา่งๆ 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (3)  
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เมนูพเิศษ !!  เป็ดปักกิ�ง 

นําท่านชม กายกรรมปักกิ�ง สุดยอดของกายกรรมที�สุดแสนจะสวยงาม ใหท้่านตื�นตาตื�นใจกบั

โชวท์ี�หลากหลาย อาท ิเชน่ โชวห์มนุจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ 
พกัที�   YIFU HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัที�สาม รา้นหยก-กําแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน-พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ-ิผ่านชมสนามกฬีา
โอลมิปิกรงันก 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

  นําท่านเดนิทางสู่ รา้นหยก ซ ึ�งเป็นเคร ื�องประดบันําโชค ใหท้่านไดเ้ลอืกซื �อเป็นของฝากลํ �าค่าจ

นําท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจีนด่านจีหยง

กวน เป็นกาํแพงที�มีป้อมคั�นเป็นชว่ง ๆ ของจนีสมยั

โบราณ สรา้งในสมยัพระเจา้จิ�นซฮี่องเตเ้ป็นคร ั�งแรก 

กาํแพงส่วนใหญ่ที�ปรากฏในปัจจุบนัสรา้งขึ �นในสมยั

ราชวงศห์มิง ทั�งนี�เพื�อป้องกนัการรุกรานจากพวก

มองโกล และพวกเติรก์  มีความยาวทั�งหมดถึง 

6,350 กโิลเมตร นับเป็น 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยข์อง

โลก  

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) เมนูพเิศษ !! สุกี �มองโกล 

บ่าย  นําท่านสู่ พิพิธภณัฑภ์าพ 3 มิต ิเพื�อชมพิพิธภณัฑท์ี�รวบรวมงานศิลปะแบบ 3 มิต ิที�ท่าน

สามารถถา่ยรปูเสมอืนอยูใ่นภาพจาํลองเหตกุารณ์

นั�นๆ ได ้จากนั�นนําท่าน ผ่านชมสนามกีฬา

โอลิม ปิกรงันกออกแบบโดยสถาปนิกชาว

สวิสเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron เดิน

ตามรอยสนามกฬีาชื�อดงัของโลก โคลอสเซี�ยม 

ในสนามจไุด ้91,000 ที�นั� ง ใชจ้ดัพิธเีปิด-ปิดการ

แข่งขนัโอลิมปิก 2008 มีลกัษณะภายนอกคลา้ย

กบัรงันก  

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (6)  
พกัที�   YIFU HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัที�สี� รา้นผเีซี �ยะ-ตลาดรสัเซยี-ปักกิ�ง-นั�งรถไฟความเรว็สูง-เซ ี�ยงไฮ-้ย่านซนิเทยีนตี � 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นําท่านเดินทางสู่ รา้นผีเซ ี �ยะ เคร ื�องรางโชคลาภตามความเชื�อของชาวจีน จากนั�นนําท่าน

เดินทางสู่ ตลาดรสัเซยี แหล่งรวมสินคา้แบรนดจ์ีน และสินคา้เลียนแบบแบรนดเ์นมต่างๆ

มากมาย อาทกิชุชี� พราดา้ ดแีอนดจ์ ีหรอือยา่งรองเทา้กฬีาชื�อดงั ไนกี � อาดดิาส เป็นตน้ 

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

บ่าย  นําทา่นเดนิทางสู ่สถานีรถไฟปักกิ�ง เพื�อ นั�งรถไฟความเรว็สูง สู ่มหานครเซี�ยงไฮ ้(ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 5 ช ั�วโมง) เป็นเสน้ทาง

รถไฟความเรว็สงูที�มคีวามยาวทั�งหมด 1,318 

กโิลเมตร (หมายเหต ุ: กระเป๋าเดนิทางตอ้ง

ลากเอง เพื�อความรวดเรว็)   
คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (9) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ย่านซนิเทยีนตี � เป็นแหลง่ชอ้ป
ปิ�งคนเดนิ รา้นอาหารและแหลง่ความบนัเทงิที�ครบ
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ครนั ซนิเทยีนตี �ถอืเป็นปลายทางที�น่าสนใจสาํหรบัผูท้ี�ตอ้งการสมัผสัประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม
ของเมอืงเกา่ในบรรยากาศที�ทนัสมยั 

พกัที�  VENUSINTER NATIONAL HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัที�หา้ รา้นผา้ไหม-ลอดอโุมงคเ์ลเซอร-์หาดไว่ทาน-รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ)-รา้นกาแฟ 
Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที�สุดในโลก-เฉินหวงัเมี�ยว 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

นําท่านเดนิทางสู่ รา้นผา้ไหม ใหท้่านไดเ้ลอืกชม 

เลือกซื �อสินคา้และผลิตภณัฑ ์ที�ผลิตดว้ยผา้ไหม 

ตามอธัยาศยั จากนั�นนําท่าน ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์

อโุมงคล์อดแม่นํ�าสายแรกในประเทศจนี เพื�อขา้มไป

ยงัฝั�งตรงขา้มใชเ้วลาประมาณ 5 นาท ีภายในอโุมงค ์

ตกแต่งดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรูปต่างๆ นําท่านสู่ หาด

ไว่ทาน ตั�งอยู่บนฝั�งตะวนัตกของแม่นํ�าหวงผู่ ความ

ยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ 4 กโิลเมตร ทั�งนี�ยงัเคยเป็นสถานที�ถ่ายทําภาพยนตรท์ี�โด่งดงัเร ื�อง เจา้

พ่อเซี�ยงไฮ ้นําท่านเดนิทางสู่ ถนนนานกงิ ศูนยก์ลางการชอ้ปปิ�งที�คกึคกัมากที�สุดของนคร

เซ ี�ยงไฮท้ี�ไม่มวีนัหลบัใหล ทั�งยงัเป็นที�ต ั�งหา้งสรรพสนิคา้มากมายและถอืเป็นยา่นสวรรคข์องบรรดา

สาวกแบรนดเ์นมทั�งหลาย จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้ เพื�อสขุภาพ ผ่อนคลายความ

เมื�อยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดยีวไม่ซํ �าใคร พรอ้มชมครมีเป่าซูถ่งั หรอืที�รูจ้กักนัดใีนชื�อ 

บวัหมิะ สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจํา

บา้น 

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (11) เมนูพเิศษ !! ไก่แดง 

บ่าย  นําท่านชม รา้นกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สตารบ์คัสส์าขาใหม่ที�นคร

เซี�ยงไฮ ้มาพรอ้มกบัความยิ�งใหญ่อลงัการ ครองตําแหน่งสตารบ์คัสท์ี�ใหญ่และสวย

ที�สุดในโลก เปิดใหบ้รกิาร เมื�อวนัที� 6 ธนัวาคม 

2560 มีเคร ื�องดื�มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด 

รวมทั�ง เคร ื�อ งดื�มที�มี เฉพ าะสาขานี�แห่ งเดียว 

นอกจากนั�นยงัมอีาหารและขนมมากมาย ในส่วนเบ

เกอร ี�ที�ใชช้ ื�อว่า Princi™ ซึ�งเป็นการร่วมมือกับ

รา้นเบเกอร ี�ช ื�อดงัจากอิตาลี และเป็นสาขาแรกใน

เอเชยี มีการทําขนมกนัสดๆ ใหม่ๆ ที�รา้นทุกวนั

มากกวา่ 80 ชนิด โดยเชฟชาวจนีมากกวา่ 30 คนนอกจากนี� สตารบ์คัสย์งันําเทคโนโลย ีAR 

สรา้งความสนุกสนานใหก้บัลูกคา้ โดยรว่มมอืกบับรษิทัจนียกัษใ์หญ่ อาลบีาบา เมื�อจ่อ

โทรศพัทไ์ปยงัจุดต่างๆ ในรา้น เชน่ ถงัคั�วกาแฟ ก็จะมีรายละเอียดต่างๆ ปรากฏขึ �นในโทรศพัท ์

และลูกคา้ยงัไดส้นุกสนานไปกบัการจ่อโทรศพัทไ์ปยงัจุดต่างๆ จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ ตลาด

เฉินหวงัเมี�ยว อาคารบา้นเรอืนที�เป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศห์มิงและชงิ มีอายุกว่ารอ้ยปี 

ภายในบรเิวณตลาด มีทั�งรา้นขายของที�ระลกึ สนิคา้พื �นเมอืรา้นอาหาร รา้นขนมพื �นเมืองและที�

สาํคญั คอื รา้นเสี�ยวหลงเปา  

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (12) เมนูพเิศษ !! เสี�ยวหลงเปา 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตเิซี�ยงไฮ ้ผู่ตง 

วนัที�หก  เซ ี�ยงไฮ ้– สนามบนิดอนเมอืง 

03.35 น.     เหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เที�ยวบนิที� XW857 
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(บนเครื�องไม่มบีรกิารอาหารและนํ�าดื�มฟร ีแตม่จีําหน่ายบนเครื�อง) 

07.10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้รกิาร *** 
 
 

 
 

ขอ้สําคญัควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอยีดทุกขอ้) 

 ทวัรนี์�สาํหรบัผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 

 โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึ �นไปและเหลอื

หนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 หนา้ หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีที�มนัีกท่องเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 10 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรบัประเทศที�ไม่มวีซีา่และอย่างนอ้ย 

10 วนักอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศที�มวีซีา่ (หากผูเ้ดนิทางทุกทา่นยนิดทีี�จะชาํระค่าบรกิารเพิ�มเพื�อให ้

คณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ยนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค)์ 

 หากท่านที�ตอ้งออกตั�วภายใน (เคร ื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ เพื�อเชค็ว่า

กรุป๊มกีารคอนเฟรมิเดนิทาง หรอื สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ และ เวลาบนิ กอ่นทกุคร ั�ง มฉิะนั�น

ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั�งสิ �น 

 โรงแรมที�พกั และโปรแกรมท่องเที�ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี�ยนขึ �นอยู่กบัความเหมาะสม และคํานึงถึง

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 

 บรษิัทฯ สงวนสิทธิ �ในการที�จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวิสยัที�ทาง 

บรษิัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบิน รวมถึง

กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั�งในกรณีที�ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํี�าเงิน) เดนิทาง หากท่าน

ถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 ตามนโยบายรว่มกบัการท่องเที�ยวแห่งเมืองจนี ทุกเมือง กําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พื �นเมอืงให ้

นักท่องเที�ยวทั�วไปไดรู้จ้กัคือ รา้นไข่มุก, รา้นบวัหมิะ, รา้นหยก, รา้นผเีซี �ยะ, รา้นผา้ไหม, รา้น

หมอนยางพารา ซ ึ�งจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรยีนใหก้บั

นักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่ารา้นทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ�งจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 

45-90 นาท ีซ ื �อหรอืไม่ซ ื �อขึ �นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทั�งสิ �น และถา้หาก

ลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทกุเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย

ที�เกดิขึ �นจากทา่น เป็นจํานวนเงิน 700 หยวน / ท่าน / รา้น 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้

ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเคร ื�องบิน ในกรณีที�ท่านมิไดส้่งหน้าหนังสือ

เดนิทางใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการชาํระเงนิมดัจาํ 

 บรษิทัฯ ไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที�ไม่รูจ้กักนั กรณีที�ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่า

พกัเดี�ยวเพิ�มตามราคาที�ระบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นั�น 
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 ทา่นที�มวีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดนิทางที�ระบุ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ใหร้บัทราบ

กอ่นการทาํจองทวัร ์ 

 ท่านที�ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทําวีซา่

ทา่นจะตอ้งรบัผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื�องจากบรษิทัทวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา 

การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านทําบตัร

หายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์

 ตั�วเคร ื�องบนิที�ใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไม่สามารถเลอืกที�นั�งลว่งหนา้ได ้ (ทา่นจะไดร้บัที�นั�งแบบสุม่เทา่นั�น) 

 หลงัจากที�ทา่นไดช้าํระคา่มดัจาํและคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอืเรยีบรอ้ยแลว้นั�น 

3 วนั ก่อนเดนิทาง  ทา่นจะไดร้บัใบนัดหมายเพื�อเตรยีมตวัการเดนิทาง  

1 วนั ก่อนเดนิทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มูลเตรยีมตวัเดนิทางแกผู่เ้ดนิทางอกีคร ั�ง 

 เมื�อทา่นทาํการซื �อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน) 

เดก็  

2-18 ปี  

พกัเดี�ยว

(จ่ายเพิ�ม) 

ราคา 

ไม่รวมต ั�ว 

วนัที� 23-28 กรกฎาคม 2562  
**วนัเฉลมิพระชนมพรรษารชักาลที� 10** 

20,999 23,999 4,500 9,899 

วนัที� 30 กรกฎาคม – 04 สงิหาคม 2562 19,999 22,999 4,500 8,899 
วนัที� 06-11 สงิหาคม 2562 **วนัแม่** 20,999 23,999 4,500 9,899 
วนัที� 13-18 สงิหาคม 2562 19,999 22,999 4,500 8,899 
วนัที� 20-25 สงิหาคม 2562 20,999 23,999 4,500 7,899 
วนัที� 27 สงิหาคม – 01 กนัยายน 2562 19,999 22,999 4,500 8,899 
วนัที� 10-15 กนัยายน 2562 18,999 21,999 4,500 7,899 
วนัที� 17-22 กนัยายน 2562 18,999 21,999 4,500 7,899 
วนัที� 24-29 กนัยายน 2562 18,999 21,999 4,500 7,899 
วนัที� 15-20 ตลุาคม 2562 20,999 23,999 20,999 9,899 
วนัที� 22-27 ตลุาคม 2562  
**วนัปิยมหาราช** 

21,999 21,999 4,500 10,899 
        
อตัราคา่บรกิาร *รวม* 

1. ตั�วเคร ื�องบนิช ั�นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เทา่นั�น  

2. ที�พกัโรงแรม 4 ดาว จาํนวน 4 คนื ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีที�ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที�นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร 12 มื �อ ตามโปรแกรม (หากทา่นไม่ทานอาหารมื �อใด จะไม่สามารถคนืเงนิได)้ 

4. คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามโปรแกรม 

5. คา่รถโคช้ปรบัอากาศ รบั-สง่ สถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการระบุ 

6. คา่ภาษีนํ�ามนัเช ื �อเพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางที�มกีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซ ึ�งเป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ 

วนัที� 20 กมุภาพนัธ ์2562 (หากมกีารเรยีกเก็บเพิ�มจากสายการบนิ ทา่นตอ้งชาํระเพิ�ม)  
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7. คา่ระวางนํ�าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร ื�อง 1 ใบ จาํกดัไม่เกนิ 20 กโิลกรมั และสมัภาระถอืขึ �นเคร ื�องได ้1 ใบ 

จาํกดัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

8. คา่ประกนัอบุตัเิหตุระหวา่งเดนิทางในทอ้งถิ�น คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื�อนไขของกรมธรรม)์  ** คุม้ครองต ั�งแต่ อายุ 16 – 69 ปี 

เท่านั�น ** 

หมายเหตุ:  กรณีผูเ้ดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผูเ้ดินทาง อายุ 70 ปี ขึ �นไป คุม้ครองเพียง 50%  

   ของวงเงนิคุม้ครอง และ สาํหรบัผูเ้ดนิทาง อายไุม่ถงึ 1 เดอืน กรมธรรมไ์ม่รบัคุม้ครองใดๆ ทั�งสิ �น ** 

ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ ื �อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเร ื�องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มูล เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**ท ั�งนี�อตัราเบี �ยประกนัเร ิ�มตน้ที� 330 บาท ขึ �นอยู่กบัระยะเวลาการ

เดนิทาง**  

การประกนัไม่คุม้ครอง 

กรณีที�เสียชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตวั, การติดเชื �อ, ไวรสั, ไสเ้ลื�อน, ไสต้ิ�ง, อาการที�

เกี�ยวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, 

เสียสต,ิ ตกอยู่ภายใตอ้ํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บ

เนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน 

(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรม ์

อตัราคา่บรกิาร *ไม่รวม* 

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร ื�องดื�มที�ส ั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

2. คา่ภาษีมูลคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) 

3. คา่ทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ�น และหวัหน้าทวัร ์จาํนวน 430 หยวน/ทรปิ/ท่าน  
(เดก็ชาํระทปิเท่าผูใ้หญ)่ 

4. คา่ทปิสาํหรบัพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ใบละ 5 หยวน/คร ั�ง 

5. คา่ทาํวซีา่ชาวตา่งชาต ิซึ�งไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื�นวซีา่กรุป๊ (กรณีตา่งชาต ิจา่ยเพิ�มจากคา่ทวัร ์300 หยวน และ

ผูเ้ดนิทางเป็นผูด้าํเนินการยื�นวซีา่เอง) 

6. ค่าวซีา่กรุป๊ท่องเที�ยวเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท ใชเ้พยีงสําเนาหนังสอื
เดนิทาง (สําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านั�น) หรอื 
ค่าวซี่าจีนท่องเที�ยวแบบเดี�ยว (4วนัทําการ) ท่านละ 1,800 บาท (สําหรบัผูถ้อื
พาสปอรต์ไทย) 
หมายเหต ุ 

 หากยกเลกิเดนิทาง วซีา่กรุป๊จะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถนําไปใชก้บัการเดนิทางคร ั�งอื�นๆได ้รวมทั�งไม่

สามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี   

 กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางที�บินลงปักกิ�ง / ปักกิ�ง+เซี�ยงไฮ ้(เที�ยว 2 

เมอืง) ตอ้งยื�นวซีา่เดี�ยวเทา่นั�น 

 ในกรณีรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆทั�งสิ �น ทําใหไ้ม่สามารถยื�นวซีา่กรุป๊ได ้ 

หรอื ท่านมคีวามประสงคจ์ะยื�นวซีา่เดี�ยว ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการทํา วซีา่เดี�ยวยื�นปกต ิ4 วนั 

ทําการ ท่านละ 1,800 บาท หรอื วีซา่ด่วน 2 วนั ทําการ ท่านละ 2,925 บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ 

สาํหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นั�น)  

 สําหรบัผูท้ี�เคยเดนิทางไปในประเทศ 24 ดงัต่อไปนี�  1.อสิราเอล   2.อฟักานิสถาน   3.ปากสีถาน  4.อุซ

เบกิสถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติรก์เมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 8.อิรกั 9.อิหร่าน 10.อียิปต ์11.
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ซาอุดอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี   15.ศรลีงักา 16.ลเิบยี 17.ซดูาน 18.แอลจเีรยี 19.

ไนจเีรยี 20.ตรุก ี 21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแ์ดน   24.โซมาเรยี 

(ตั�งแตปี่ 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยื�นขอวซีา่กรุป๊ได ้ตอ้งทาํวซีา่เดี�ยวเทา่นั�น) 

เงื�อนไขการสํารองที�นั�งและการชาํระคา่บรกิาร 

 กรุณาชาํระเงินมดัจํา  ท่านละ 10,000 บาท หรอื ท ั�งหมดกรณีเป็นราคาโปรโมช ั�น  

(ภายใน 48 ช ั�วโมง หรอื 2 วนั นับจากวนัที�ทาํการจอง) 

 กรุณาชาํระคา่ทวัรส์่วนที�เหลอื  15 วนั ก่อนการเดนิทาง  

(กรณีไม่ชาํระเงนิ หรอื ชาํระเงนิไม่ครบภายในกาํหนด รวมถงึ กรณีเชค็ของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่

วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่ทา่นสละสทิธิ �) 

หมายเหต ุหากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ กรณุาสง่สาํเนาการโอนเงนิ ใหเ้จา้หนา้ที�ทกุคร ั�ง 

 รบกวนสแกนหนา้พาสฯแบบเต็มและเห็นชดัเจน สง่ภายใน 5 วนัหลงัจากการหลงัจาการชาํระมดัจาํ 

การยกเลกิการเดนิทาง 

 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั ขึ �นไป  คนืคา่ใชจ้า่ยทั�งหมด  

 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15-29 วนั   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลกิน้อยกว่า 1-14 วนัก่อนเดนิทาง  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ � เก็บคา่ใชจ้า่ยทั�งหมด 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเก็บคา่ใชจ้่ายท ั�งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําให้

คนเดนิทางไม่ครบตามจํานวนที�บรษิทัฯกําหนดไว ้(10 ท่านขึ �นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหาย

ต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชาํระค่าเสยีหายต่างๆที�เกดิจาก

การยกเลกิของทา่น  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซ ึ�งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะ

พจิารณาเลื�อนการเดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ั�งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที�ไม่สามารถเรยีกคนื

ได ้เชน่ ค่าตั�วเคร ื�องบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที�สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอื�นๆที�

เกดิขึ �นตามจรงิ ในกรณีที�ไม่สามารถเดนิทางได ้

 ยกเวน้กรุป๊ที�ออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมี

การการนัตมีดัจําที�นั� งกบัสายการบนิและค่ามดัจําที�พกั รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT 

จะไม่มกีารคนืเงินมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ั�งหมด ไม่ว่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั�งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศที�ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณี

ใดๆ ท ั�งสิ �น 

 เมื�อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไม่

เดนิทาง  พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ � ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงินมดัจําคนื ไม่ว่า

กรณีใดๆ ท ั�งสิ �น 

ขอ้แนะนําก่อนการเดนิทาง 

 กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตวัขึ �นเคร ื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติร

ต่อชิ �น และรวมกนัทุกชิ �นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซปิล็อคปิดสนิท และ

สามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น 

ถา้สิ�งของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ที�กาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใต ้

ทอ้งเคร ื�องบนิเทา่นั�น  

 สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเคร ื�องบนิเทา่นั�น  

 หา้มนําแบตเตอร ี�สาํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้คร ื�องในทกุกรณี 
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เอกสารประกอบการยื�นวซีา่ท่องเที�ยวประเทศจนีแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสปอรต์ไทยเท่านั�น) 

 สําเนาหนงัสอืเดนิทาง ที�มอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  

(ตอ้งชดัเจนเทา่นั�น ลกูคา้ไม่ตอ้งสง่เลม่พาสปอรต์ตวัจรงิมา และตอ้งถา่ยใหต้ดิทั�ง 2 หนา้ ดงัตวัอยา่ง) 

 ยกเวน้เสน้ทางที�บนิลงเทยีนสนิ ใชส้าํเนาหนังสอืเดนิทาง และรปูถา่ย 2 นิ�ว จาํนวน 2 รปู  

 

ตวัอย่างการถา่ยรูปหน้าพาสปอรต์  กรณียื�นวซีา่แบบกรุป๊ท่องเที�ยว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอ้งถา่ยใหต้ดิท ั�ง 2 หน้าแบบตวัอย่าง 

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย (กรณีที�ท่านมคีวามประสงคจ์ะยื�นวซีา่เดี�ยว) 

1. หนังสอืเดนิทางที�มอีายุการใชง้านไม่ตํ�ากว่า 6 เดอืน สญัชาตไิทย (หมายเหตุ : หนงัสอืเดนิทางตอ้งไม่มี

การ ชํารุดใดๆ ท ั�งสิ �น ถา้เกดิการชํารุด  เจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออก

นอกประเทศของท่านได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสขีนาด 1.5 X 2 นิ�ว พื �นหลงัสขีาวเท่านั�น ยิ �มหา้มเห็นฟัน มองเห็นท ั�งใบหน้า

และใบหูท ั�งสองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสื �อสีขาว เช่น เสื �อยืดสีขาว ชุดนักศกึษา หรอืชุด
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ขา้ราชการ ไม่สวมเครื�องประดบั สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟช ั�น เเว่นสายตา รูปถ่ายมอีายไุม่เกนิ 6 

เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใชส่ติ �กเกอร ์หรอืรูปพริ �นจากคอมพวิเตอร ์ 

4. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรณุากรอกขอ้มูลจรงิใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง)  

5. กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิ�มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี� 

5.1 เดนิทางพรอ้มพ่อแม่  / เดนิทางพรอ้มพ่อ หรอื แม่   

5.1.1 สาํเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ทั�งนี�กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  5.1.2 สาํเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม ่ 

  5.1.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม ่ 

  5.1.4 กรณีชื�อไม่ตรงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 

5.2 เดนิทางพรอ้มญาต ิ  

5.2.1 สาํเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ทั�งนี�กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

5.2.2 สาํเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม ่ 

5.2.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม ่ 

5.2.4 กรณีชื�อไม่ตรงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 

5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาํที�เขตหรอือาํเภอเทา่นั�น 

6.  กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิ�มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี� 

6.1  ใบอนุญาตกิารทาํงาน ตวัจรงิเทา่นั�น ! ! ตอ่อายกุารทาํงานแลว้ไม่ตํ�ากวา่ 3 – 6 เดอืน 

6.2  หนังสอืรบัรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทบัและลายเซน็ต ์

6.3 สาํเนาตั�ว + ใบจองโรงแรม 

6.4 สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจบุนั ขั�นตํ�า 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรส 

      หมายเหต ุ:  

 ทางบรษิัทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี�ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตกิาร

ทํางานในประเทศไทยเท่านั�น หากไม่ไดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนินการขอวซีา่เขา้

ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง เนื�องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี 

 สาํหรบัผูท้ี�ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทาํเร ื�องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นั�น

กอ่นการสง่เอกสารยื�นวซีา่ 

 เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื�นวีซา่ ดงันั�นกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งให ้

บรษิทัทวัร ์อยา่งนอ้ย 7 วนัทาํการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื�นวีซา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสาร

เพิ�มเตมิหรอืเปลี�ยนระเบยีบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสทิธิ �ของสถานทูต และบางคร ั�งบรษิทัทวัรไ์ม่ทราบ

ลว่งหนา้   

คา่ธรรมเนียมการยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีที�ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้ 

 หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั  ทา่นละ 5,360 บาท  

 หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื�นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดไดท้ี�เจา้หน้าที�ฝ่ายขาย) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไม่รบัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปนี� 

 ชื�อเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยที�ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

 นํารปูถา่ยเกา่ ที�ถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

 นํารปูถา่ยที�มวีวิดา้นหลงั ที�ถา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวซีา่ 
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 นํารปูถา่ยที�เป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูที�พร ิ �นซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 

(ตา่งชาตฝิร ั�งเศสและประเทศยโุรปที�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)้ 
 

**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซี่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า** 

เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทั�งหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ชื�อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

( MISS. / MRS. / MR.) 

NAME.....................................................SURNAME....................................................... 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน    หมา้ย     หย่า   ไม่ไดจ้ดทะเบยีน   

  จดทะเบยีน  ชื�อคูส่มรส................................................................................................................................. 

ที�อยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่    

............................................................................................................................................................................... รหสั

ไปรษณีย.์.................................. โทรศพัทบ์า้น.........................................มอืถอื........................................... 

ที�อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

...........................................................................................................................................................................................

.............................................. รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัทบ์า้น........................................ 

ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่............................................................................ 

ตาํแหน่งงาน.......................................................................................................................................................... 

ที�อยู่สถานที�ทํางาน  / สถานศกึษา ปัจจุบนั(ภาษาองักฤษตวัพมิพ ์

ใหญ)่…………………...….....…………………….…………….... 

........................... ................................................ รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร............................ 

(สาํคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี�ถูกตอ้งที�สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทร

เชค็ขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

กรณีปัจจุบนัท่านเกษยีณแลว้ ตอ้งกรอกที�อยู่สถานที�ทํางานล่าสุดก่อนเกษยีณ (ภาษาองักฤษ

ตวัพมิพใ์หญ)่ 

...........................................................................................................................................................................................

............................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร................................. 

(สาํคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี�ถูกตอ้งที�สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทร

เชค็ขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมื�อวนัที�.................. เดอืน.................ปี...........................  ถงึ วนัที�.....................เดอืน...................ปี................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 



                               หน้า 12 จาก 12 

เมื�อวนัที�.................. เดอืน.................ปี...........................  ถงึ วนัที�.....................เดอืน...................ปี................. 

รายชื�อบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์ 

สําหรบัคนโสดขอใหร้ะบุชื�อบดิา-มารดา / สําหรบัท่านที�สมรสแลว้ใหร้ะบุชื�อสาม ีหรอื ภรรยา 

เท่านั�น!! (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

1. บดิา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME..................................................................................... 

RELATION............................................................................................................................................................... 

2. มารดา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME................................................................SURNAME.................................................................................... 

RELATION...............................................................................................................................................................  

3. สาม ีหรอื ภรรยา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME................................................................SURNAME.................................................................................... 

RELATION...............................................................................................................................................................  

 

หมายเหต ุ

**กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ี�ทํางาน  มอืถอื  บา้น และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจรงิ

เพื�อใชใ้นการขอยื�นวซีา่ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเกบ็เอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท้่านเกดิความ

ไม่สะดวกภายหลงั  ท ั�งนี�เพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นี�  (โปรดทําตามระเบียบอย่าง

เครง่ครดั) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 

 


