
   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู่ประเทศจนี โดยสายการบินแอร์เอเชียเอก็ซ์ 
นมัสการพระใหญ่หลงิซานต้าฝอ สูง 88 เมตร ลกัษณะพระพกัตร์สง่างาม  ณ วดัหลงิซาน 
ล่องเรือทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอนังดงามของทะเลสาบที่มีช่ือเสียงโด่งดงัไปทั่วโลก 
อปป้ิงที่ ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย่ สินค้ามากมายให้ท่านซ้ือไปเป็นของฝากของที่ระลกึ 

ขึน้หอไข่มุก มีความสูง 468 เมตร นับเป็นหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชีย 
สนุกไปกบัสวนสนุกดสินีย์แลนด์ พร่ังพร้อมด้วยส่ิงดงึดูดใจยิง่ใหญ่อลงัการ 



   

 
 

 

21.30น. พร้อมกนัที ่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (TERMINAL 1) ช้ัน 3 ประตู 1 แถวที่2
สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวก ตรวจเช็ค
สัมภาระ และเอกสารการเดินทางให้กบัทุกท่าน 

 
00.15น. ออกเดินทางสู่เมืองเซ่ียงไฮ้ โดยเทีย่วบินที ่XJ760 บริการ SNACK BOX บนเคร่ือง 
05.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตง เมืองเอกเทศเซ่ียงไฮ้ ซ่ึงถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-

280) เป็นหมู่บา้นชาวประมง จนถึงสมยัราชวงศ์ซ่ง ได้เปล่ียนแปลงเป็นเซ่ียงไฮซ่ึ้งขณะนั้นเป็นเพียง
ชุมชนเล็กๆ หลงัจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตวัเมืองเซ่ียงไฮถู้กเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ 
ตั้งอยูริ่มแม่น ้าหวงผู ่ห่างจากปากแม่น ้าแยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ  เขตผูต่ง(ใหม่) 

เช้า น าท่านเดินทางสู่ วัดหลิงซาน นมสัการพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (พระพุทธเจา้ปางประสูติ) (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) ชมการแสดงสรงน ้าพระ (เกา้มงักร) จากนั้นนัง่รถกอล์ฟ สู่พระพุทธรูปขนาด
ใหญ่ สูง 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ลกัษณะพระพกัตร์สง่างาม  เชิญท่านไหวพ้ระขอพรตาม
อธัยาศยั จากนั้นแวะชม ร้านไข่มุก สินคา้ท่ีมีคุณภาพ และมีช่ือเสียงของเมืองจีน มีสินคา้ให้เลือกซ้ือเลือก
ชมมากมาย ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองประดบั เช่น สร้อยคอสร้อยขอ้มือ แหวน ก าไล หรือจะเป็นเคร่ืองส าอาง 
เช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นตน้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  ซีโครงหมูอู๋ซี 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) ซ่ึงมีประวติั 2,500 ปีมาแลว้ เดิมมีช่ือวา่

“เมืองกูซู้” เป็นเมืองท่ีจดัตน้แบบของการจดัสวนจีนท่ีสวยงามเป็นอนัดบัหน่ึงในลุ่มแม่น ้าแยงซีเกียงตอน
ใต ้และไดช่ื้อวา่เป็นเมืองแห่งสาวงามอีกทั้งเป็นเมืองท่ีงดงามมากจนไดรั้บฉายาว่า “เมืองสวรรคใ์นโลก
มนุษย์”  พร้อมเมืองหังโจว จากนั้ นน าท่านชม จั ตุ รัสหยวนหยง SUZHOU HARMONY TIME 
SQUARE เป็นจัตุรัสแห่งใหม่ท่ีชาวต่างชาติมาลงทุนในเมืองซูโจว สร้างได้อย่างสวยงาม เป็น
สถาปัตยกรรมแบบใหม่พร้อมชมจอยกัษล์อยฟ้าความยาวกวา่ 500 เมตร 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ  SUZHOU NANYA HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า ซูโจว 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

วนัทีส่อง  เซ่ียงไฮ้ – อู๋ซี – พระใหญ่หลงิซาน (รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – ซูโจว - จัตุรัสหยวนหยง 



   

 
 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยในสมยั
ราชวงศ์ฉิน มีช่ือเรียกว่าเมืองเฉียนถงั สมยัราชวงศ์สุยเปล่ียนเป็นหังโจวต่อมาในสมยัราชวงศ์ซ่งไดต้ั้ง
หงัโจวเป็นเมืองหลวงหงัโจว เป็นเมืองงดงามดว้ยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ตน้ไม ้และสวนจนไดรั้บ
สมญานามวา่ “สวรรคบ์นดิน” เน่ืองจาก ซูโจว+หงัโจว=ซูหงั แปลวา่ “ฟากฟ้ามีสรวงสวรรค ์บนผืนปฐพี
ก็มี ซูหงั แวะเยีย่มชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากไหม ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ ชมวธีิการ
น าเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ ทั้งใชเ้คร่ืองจกัร ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาท าไส้นวมผา้ห่มไหม 
เหมาะกบัการซ้ือเป็นของฝาก น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบท่ีมี
ช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก มีเน้ือท่ี 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น ้ าลึก
เฉล่ีย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทบัแสงในบึงน ้ าลึก  **หมายเหตุ : หากกรุ๊ปออกเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน 
ล่องทะเลสาบซีหู ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ใช้เรือเหมา** 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชม ร้านใบชาหลงจ่ิง ซ่ึงเป็นชาเขียวท่ีมีช่ือท่ีสุดของประเทศจีน ให้ท่านได้ชิมชาเพื่อสุขภาพ

จากนั้นอิสระช้อปป้ิงท่ี ถนนโบราณเหอฝ่ังเจ่ีย สินคา้มากมายให้ท่านซ้ือไปเป็นของฝากของท่ีระลึก เช่น 
เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของท่ีระลึกต่างๆ 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  ไก่ขอทานหมูพนัปี 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ HANGZHOU RELAX HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า หังโจว 

 
 
 

 

วนัทีส่าม หังโจว - ร้านผ้าไหม – ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) – หมู่บ้านใบชาหลงจ่ิง - ถนนโบราณ
เหอฝ่ังเจีย 



   

 
 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู่ ร้านนวดฝ่าเท้าและยาแผนโบราณเป่าซูหลิง พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน 
หรือในช่ือว่า ยาบวัหิมะ ซ้ือยาแกน้ ้ าร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบวัหิมะ” ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียง และให้
ท่านไดน้วดฝ่าเทา้ผอ่นคลายกบัยาสูตรพิเศษ หมายเหตุ  : ขอความร่วมมือลูกค้ากรุณาแช่เท้า และนวดฝ่า
เท้าทุกท่าน (หากท่านใดมีความประสงค์จะไม่แช่เท้า และนวดฝ่าเท้ากรุณาจ่ายเพิ่มท่านละ 300 หยวน )  
จานั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว หรือท่ีเรียกกนัวา่ วดัเทพเจา้ประจ าเมือง เคยตั้งอยูใ่จกลางเมือง
เก่า ซ่ึงได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซ่ียงไฮ้ มีการ
ผสมผสานระหวา่งอดีต และปัจจุบนัไดอ้ยา่งลงตวั ซ่ึงเป็นยา่นสินคา้ราคาถูกท่ีมีช่ืออีกยา่นหน่ึงของนคร
เซ่ียงไฮ ้ให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จากนั้นแวะชม อัญมณีล า้ค่า หยก เป็นเคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนั
อยา่งแพร่หลายเพราะเช่ือวา่ใส่ แลว้จะช่วยป้องกนัอนัตรายได ้ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ ก าไรหยก แหวนหยก 
หรือผเีซียะสัตวม์งคลท่ีมีคุณภาพ และมีช่ือเสียงของประเทศจีน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  พิเศษ!! ปุ๊ฟเฟ่ต์นานาชาติ GOLDEN JAGUAR  อาหาร
บุฟเฟต์นานาชาติ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาวท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 200 ชนิดอาทหูิฉลามรังนก
หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเน้ือ เป็ดไก่งวง แพะย่าง กุ้งทอด ติ่มซ า รวมถึงเค้กหลากหลายชนิดพิเศษ!!!!! 
เคร่ืองด่ืมไม่อั้น เช่น ชาเขียวหลงจ่ิง ชาอวู่หลง น า้ผลไม้เบียร์ท้องถิ่น ไวน์แดงท้องถิ่น และไอศกรีมยีห้่อ 
 น าท่านข้ึนสู่ หอไข่มุก ตั้งอยูฝ่ั่งผูต่งริมแม่น ้ าหวงัผู ่เขตลู่เจียจุ่ย แลว้เสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 
เมตร นบัเป็นหอ TV ท่ีสูงท่ีสุดในเอเชีย และสูงอนัดบั 3 ของโลก หอ TV ดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม 15 
ลูก อยู่ต่างมุมต่างระดบั ลูกเหล็กกลมท่ีอยู่ตอนกลางของหอเป็นหอชมวิวท่ีกวา้งขวาง สามารถชมวิว
ทิวทศัน์ของเซ่ียงไฮไ้ดทุ้กดา้น ซ่ึงปัจจุบนัหอไข่มุกถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองเซ่ียงไฮอี้กดว้ย ให้ท่านได้
ชมวิวรอบนครเซ่ียงไฮมุ้มสูง SKY WALK บนหอไข่มุกท่ีความสูง 259 เมตรจากพื้นดิน ชม พิพิธภัณฑ์
หุ่นขี้ผึง้ ท่ีเล่าประวติัความเป็นมาของเมืองเซ่ียงไฮต้ั้งแต่ยุคร้อยปีท่ีผ่านมาจนถึงยุคสงครามฝ่ินเร่ือยมา
จนถึงเซ่ียงไฮยุ้คใหม่ท่ีมีแต่ความเจริญกา้วหนา้ น าท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใตแ้ม่น ้าหวงผูล่งไป 50 เมตร
ภายในอุโมงคต์กแต่งดว้ยเเสงเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ ต่ืนตาต่ืนใจ จากนั้นสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยูบ่นฝ่ัง
ตะวนัตกของแม่น ้ าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต ้ถึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมท่ีไดช่ื้อว่า
“พิพิธภณัฑส์ถาปัตยกรรมนานาชาติ” ถือเป็นสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮอี้กทั้งถือเป็นศูนยก์ลาง
ทางดา้นการเงิน การธนาคารท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของเซ่ียงไฮต้ลอดแนวยาวของหาดไวท่านเป็นแหล่งรวม
ศิลปะสถาปัตยกรรมท่ีหลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนัโกธิคบารอค รวมทั้งการผสมผสาน 
ระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นท่ีตั้งของหน่วยงานภาครัฐเช่น กรมศุลกากร โรงแรม และ
ส านกังานใหญ่ของธนาคารต่างชาติเป็นตน้ 
 
 

วนัทีส่ี่ ร้านนวดฝ่าเท้าและยาแผนโบราณเป่าซูหลงิ – ตลาดเฉินหวงเมีย่ว – ร้านหยก – ขึน้หอไข่มุก 
+ SKYWALK + หุ่นขีผ้ึง้ – อโุมงค์เลเซอร์ - หาดไวทาน 



   

 
 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร  เส่ียวหลงเปา 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือระดับเทียบเท่า เซ่ียงไฮ้ 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ช้ันสอง) 

 จากนั้นเดินทางสู่ SHANGHAI DISNEYLAND ใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก ดิสนียแ์ลนด์เวอร์ชัน่เซ่ียง
ไฮจ้ะมีตวัละครในนิทานเร่ืองใหม่ซ่ึงออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับท่ีเซ่ียงไฮ ้พร่ังพร้อมดว้ยส่ิงดึงดูดใจ
ยิง่ใหญ่อลงัการ เช่น ทูมอร์โรวแ์ลนดอ่์าวขุมสมบติั ดินแดนแฟนตาซี สวนแห่งจินตนาการ ภายในบริเวณ
สวนสนุกแห่งน้ียงัแบ่งพื้นท่ีส่วนหน่ึงส าหรับเป็นเมืองดิสนียห์รือดิสนียท์าวน์ ซ่ึงประกอบดว้ย แหล่ง      
ช้อปป้ิง ร้านอาหาร และส่ิงบันเทิง นอกจากนั้นยงัมีโรงแรมท่ีพกั 2 แห่งรวมทั้ ง วิชช่ิงสตาร์ปาร์ก
( WISHING STAR PARK) บริเวณชมทศันียภาพท่ีสวยงามตามธรรมชาติบนเน้ือท่ี 2,440 ไร่ และสวน
โมเสกอนัน่าต่ืนตาเล่าเร่ืองเก่ียวกบั 12 นกัษตัร ดว้ยตวัละครของดิสนียน์อกจากนั้น เซ่ียงไฮดิ้สนียแ์ลนด์
ยงัมีปราสาทเจา้หญิง (THE ENCHANTED STORYBOOK CASTLE) ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์
ขนาดใหญ่ท่ีสุด และสูงท่ีสุดเท่าท่ีวอลต์ดิสนียเ์คยสร้างมาโดยประสาทแห่งน้ีจะเป็นท่ีอยู่ของเจา้หญิง
หลายองคอี์กดว้ย 

 
***อสิระรับประทานอาหารกลางวนัและอสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย *** 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ SHANGHAI WANXIN HOTELหรือระดับเทยีบเท่า เซ่ียงไฮ้ 

วนัทีห้่า อสิระเต็มวนัเซ่ียงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าพร้อมรถไฟเข้า - ออก) 



   

 
 

 
03.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินผู่ตง 
06.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่XJ761  บริการ SNACK BOX บนเคร่ือง 
10.15 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
 

**หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถสลบัปรับเปลีย่นได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
 

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยว 
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจ านวนผู้โดยสาร 

จ านวน 15 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีทีม่ีจ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทวัร์ไทย 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาพิเศษไม่มีราคาเดก็ พกัเด่ียวเพ่ิม 
วนัท่ี  16-21 มี.ค.60 15,900 4,900 
วนัท่ี 7-12 / 14-19 / 17-22 / 21-26 มี.ค. 60 14,900 4,900 
วนัท่ี 23-28 / 24-29 / มี.ค. 60  14,900 4,900 
วนัท่ี 28 มี.ค.-2 เม.ย. / 30 มี.ค.-4 เม.ย. 60 14,900 4,900 
วนัท่ี 4-9 / 6-11 / 20-25 / 25-30 เม.ย.60  16,900 4,900 
วนัท่ี 12-17 / 13-18 เม.ย. 60 (วนัสงกรานต)์ 19,900 4,900 
วนัท่ี 27 เม.ย.-2 พ.ค. 60 17,900 4,900 
วนัท่ี 2-7 / 4-9 พ.ค. 60 (วนัฉตัรมงคล) 17,900 4,900 
วนัท่ี 9-14 / 11-16 / 16-21 / 18-23 พ.ค. 60 15,900 4,900 
วนัท่ี 23-28 / 25-30 พ.ค. 60 15,900 4,900 
วนัท่ี 6-11 / 8-13 / 13-18 / 15-20 มิ.ย. 60 15,900 4,900 
วนัท่ี 20-25 / 22-27 มิ.ย. 60 15,900 4,900 
วนัท่ี 27 มิ.ย.-2 ก.ค. / 29 มิ.ย.-4 ก.ค. 60 15,900 4,900 
ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน ไม่รับจอยแลนด ์

 

วนัทีห่ก เซ่ียงไฮ้ - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 



   

 
 

ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรมคือบัวหิมะนวดฝ่าเท้า, ผ้าไหม, ชาหลงจ่ิง, ไข่มุก, หยก ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุใน
โปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่าน
แวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกัไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 
 

*** ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป เกบ็เพิม่ท่านละ 1,000 บาท *** 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงห้อง) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
 ค่ารถรับส่ง และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
 เพิ่มเติมกบัทางบริษทัได ้**  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 กระเป๋าเดินทางน ้าหนกัท่ีสายการบินก าหนด  ท่านละ 1 ใบ (20 กิโลกรัม) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 กระเป๋าเดินทาง 
 ค่าหอ้งพกัเด่ียวตามอตัรา 
 กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน หากน ้าหนกัเกินจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
 ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบวีซ่ากรุ๊ป **เป็นวีซ่ากรุ๊ปต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ปหากยกเลิกเดินทางวี

ซ่าจะถูกยกเลิกทันทีไม่สามารถน าไปใช้กับการเดินทางคร้ังอ่ืนๆได้และกรณียกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้
ทุกกรณีกรณีเก็บค่าวีซ่าจีนท่านละ 1,000 บาท / กรณีต้องการย่ืนเป็นวีซ่าเดี่ยวส าหรับคนไทยเก็บค่าวีซา 1500 บาท //



   

 
 

ส าหรับต่างชาติเก็บเพิ่ม 1600 บาท  //ยกเว้นพาสอเมริกา เก็บ 5,060 บาท** ดังน้ันกรณีลูกค้ามีวีซ่าแล้วกรุณาแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและ คนขับรถท่านละ 200  หยวนต่อคน/ทริป//หัวหน้าทวัร์ไทยแล้วแต่ดุลยพนิิจ 
 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
 กรุณามัดจ า 10,000 บาท / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

  ธนาคาร          กรุงเทพ  (สาขา พาราไดช์) 
  ช่ือบัญชี            บจ.แกรนด์ฮอลเิดย์  
  เลขทีบ่ัญชี        068-706079-8 (ออมทรัพย์)  

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689  

 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 

 ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง เพ่ือเช็คข้อมูล
ความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ทั้งส้ิน 

 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์หลงัจากมกีารจ่ายเงินมดัจ า 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัคืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนัเก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 10,000 บาท 
 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา้ใชจ่้ายทั้งหมด 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยผา่น

ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่นEXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 

กรณคีณะออกเดินทางได้           
 คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
 คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
 คณะจองมีจ านวนผูใ้หญ่ ไม่ถึง 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

 



   

 
 

** ลูกค้าทีบ่ินกบัสายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์มีเง่ือนไขเพิม่ตามรายละเอยีดด้านล่างดังนี ้** 

 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ใช้ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุ่มทีน่ั่งว่างอาจจะท าให้ครอบครัวทีม่าด้วยกนัไม่ได้น่ัง
ติดกนั...หากลูกค่าท่านใดประสงค์จะจองทีน่ั่งติดกนัจะมรีายละเอยีดการค่าใช้จ่ายในการซ้ือทีน่ั่งเพิม่...ดังภาพด้านบน 

 

 

**หมายเหตุ : ส าหรับผู้โดยสารที่ต้องการน่ังในโซน QUIET ZONE และ บริเวณทางออกฉุกเฉินจะต้องมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ดังต่อไปนี ้

 ผู้โดยสารจะต้องมีอายุ 10 ปีขึน้ไป ส าหรับทีน่ั่ง QUIET ZONE 

 ผู้โดยสารทีไ่ม่ได้เดินทางร่วมกบัผู้โดยสารทีม่ีอายุต ่ากว่า 10 ปี (เด็กหรือทารก) 

 มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจเพ่ือทีจ่ะช่วยเหลือลูกเรือในกรณฉุีกเฉิน 

 สามารถเข้าใจค าแนะน าในกรณฉุีกเฉินฉบับพมิพ์/ค าพูดได้ 

 อายุ 15 ปีขึน้ไป ส าหรับทีน่ั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน 

 ไม่ใช่ผู้ทีก่ าลงัตั้งครรภ์ 

 ไม่ได้ซ้ือทีน่ั่งเสริม 



   

 
 

ส าหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย ทางสายการบินขอสงวนสิทธ์ิในการก าหนดทีน่ั่งใหม่บนเคร่ือง หากผู้โดยสารไม่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ทีก่ล่าวไว้ข้างต้น 

 

 ทางแอร์เอเชียมีน า้หนักกระเป๋าให้ท่านละ 20 กก. ต่อ 1 เที่ยวการเดินทาง ท่านใดประสงค์จะซ้ือน า้หนักเพิม่กรุณาแจ้ง
เจ้าหน้าที ่ณ วนัจองทวัร์...อัตราค่าสัมภาระตามรายละเอยีดด้านล่าง.. 

 ส่วนลูกค้าทีจ่ะซ้ืออุปกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทเิช่น ไม้กอล์ฟ ต้องซ้ือค่าสัมภาระเป็นค่าอุปกรณ์กฬีาเพิม่เติมแยกจากค่า
สัมภาระ ตามรายละเอยีดด้านล่าง  

น า้หนักขาไป /กลบั 20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 

ราคา [จ่ายเพิม่] บาท - 500.- 750.- 1,100.- 

ค่าอุปกรณ์กฬีา 900.- 1,150.- 1,250.- 1,550.- 

 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับซ้ือน า้หนักเพิม่หลงัจากท าการจองแล้ว ถ้าลูกค้ามีน า้หนักเกินก าหนดต้องจ่ายค่าสัมภาระ
เพิม่หน้าเคาน์เตอร์ตามอตัราทีส่ายการบินก าหนด** 

 

หมายเหตุ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ี
ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทน
ให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  



   

 
 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษัทจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้
จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน/คน/วนั 

 ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิเช่นน้ันทางบริษัท
ฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 

เอกสารในการย่ืนวซ่ีาจีนส าหรับผู้ทีถื่อพาสสปอร์ตไทย 
 ส่งส าเนาพาสปอร์ต ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
 วีซ่ากรุ๊ปทางบริษัจจะส่งช่ือเขาทางสถานทูตจีนเพ่ือขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้า

เมือง ซ่ึงสามารถเข้าไปพ านักเพ่ือการท่องเทีย่วเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 15วนั 

 อาชีพของลูกคา้  
หมายเหตุ : เอกสารต้องได้ก่อนล่วงหน้า 10วนั ไม่เสียค่าวซ่ีา หากได้เอกสารหลงั 10วนั ก่อนเดินทาง หากได้เอกสารหลงั 10
วนั ก่อนเดินทาง เสียค่าวซ่ีาเพิม่ 500บาท กรณทีีลู่กค้ามีวซ่ีาจีนอยู่แล้ว หรือ ย่ืนเอง หักคืน 1,000บาท 
 

กรณีลูกค้ามคีวามประสงค์ย่ืนค าขอแบบวีซ่าเดี่ยว 
ค่าบริการเพิ่มเติมดงัน้ี 
 ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ 1,500 บาท  
 ยืน่ด่วน 2 วนัท าการ 2,550บาท  
 

เอกสารในการท าวซ่ีาจีนส าหรับหนังสือเดินทาง(วซ่ีาเดี่ยว) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิวถ่ายไม่เกิน 6เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  
4. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกหรือRe-Entryดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสาร

ยืน่วซ่ีา 
5. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
6. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
7. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  

- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, ส าเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที ่http://www.consular.go.th/) 
- กรณีทีเ่ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง 

8. ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษาสถานท่ีท างานต าแหน่งงานท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีอยูท่ี่ท  างานญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศพัทบ์า้นท่ีท างานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเทจ็อาจมีการ
ระงับการออกวซ่ีาเล่มทีม่ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 



   

 
 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 
5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เติมหรือเปลีย่น
ระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

11. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาใน
รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้ง
ตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2อาทิตย ์ 

12.กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ 
- ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน 
ประเทศไทยเท่านั้น 
-หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
-กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู ้
เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
 

ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีีท่างบริษทัสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
1. หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท 
2. หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท 
- เอกสารทีต้่องเตรียม   

1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีา และตราเขา้-ออก 
   อยา่งนอ้ย2หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2น้ิว จ  านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนงัสือวา่จา้งในการท างาน 

 5.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านท่ี
แปล) 
 

สถานฑูตจีนอาจปฏเิสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
 



   

 
 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
 ย่ืนวซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ท่านละ 1,050 บาท 

 

(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่มสาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก 
ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อติาลีลทิวัเนียลตัเวยี ลกัเซมเบิร์กมอลต้าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ 

นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 
 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑ์การย่ืนวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 

ประกาศ 
เน่ืองจากสภาวะน ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต 

ซ่ึงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษีน า้มันเพิม่ตามความเป็นจริง 
 

**เน่ืองจากสถานทูตจีนมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส 
.................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
.............................................................................................................................................. รหัสไปรษณย์ี.......................... 
โทรศัพท์............................. มือถือ............................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................................รหัสไปรษณย์ี ............................
โทรศัพท์บ้าน........................................ 
ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………………………………………….. 
ต าแหน่งงาน ....................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถานที่ท างาน/สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตวัพิมพห์ญ่) 
...............................................................................................................................รหัสไปรษณย์ี ........................................
โทร.......................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกบัท่าน) 



   

 
 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่ ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่.................................เดือน.............................ปี.......................  ถึง วนัที.่.............................เดือน............................
ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 
เม่ือวนัที.่.......................เดือน.........................ปี...................  ถึง วนัที.่..................เดือน.........................ปี..................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION........................................................ ................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME....................................................................... 
RELATION............................................................................................................................................... 
**  กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**  ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิม่เติม  อาจท าให้ท่านเกดิความไม่สะดวก
ภายหลงั  ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ทีนี่ ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 


