
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

น ำท่ำนบินสู่ประเทศจนี โดยสำยกำรบิน นกสกู๊ต 
สัมผสัควำมยิง่ใหญ่ของมหำนครเซ่ียงไฮ้ จำกบน SKY WALL หอไขมุก 

นมัสกำรพระใหญ่หลงิซำน พระพุทธรูปปำงห้ำมญำตสัิมฤทธ์ิทีใ่หญ่ที่สุดในจนี 
ผ่ำนชมก ำแพงเมืองโบรำณนำนกงิ อดตีควำมยิง่ใหญ่และรุ่งโรจน์แห่งรำชวงศ์หมิง 

ช้อปป้ิงจุใจตลำดก๊อปป้ีเถำเป่ำ ถนนนำนกงิ และตลำดเก่ำเฉินหวงัเมี่ยว 
เมนูพเิศษ !! เส่ียวหลงเปำ-ไก่แดง-ซ่ีโครงหมูอูซี 

 



 
11.00 น. พร้อมกนัทีส่นำมบินดอนเมือง อำคำร 1 ช้ัน 3 ประตูหมำยเลข 5 เคำน์เตอร์ 6 สำยกำรบิน

NOKSCOOT(XW)พบเจ้ำหน้ำทีข่องบริษัทฯ คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอนิ 
(น ำ้หนักกระเป๋ำ 20 กก./ท่ำน หำกต้องกำรซ้ือน ำ้หนักเพิม่ ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย) 

13.50 น. น ำทุกท่ำนเหินฟ้ำสู่เมืองนำนกงิ ประเทศจีน โดยเทีย่วบินที ่XW888 
18.50 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตินำนกิง ลูโกว ประเทศจีน น ำท่ำนผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจคนเขำ้เมือง

และรับกระเป๋ำสัมภำระ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอู๋ซี (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 2 ชัว่โมง)  ซ่ึงไดรั้บ
กำรขนำนนำมวำ่ “ เซ่ียงไฮน้อ้ย ” เน่ืองจำกเป็นเมืองอุตสำหกรรมท่ีมีทะเลสำบไท่หูลอ้มรอบ ทะเลสำบ
ไท่หู เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสำบน ้ ำจืดท่ีมีขนำดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่ำแก่ประวติัศำสตร์ยำวนำนร่วม
สำมพนักวำ่ปีในยคุรำชวงศโ์จวและฉิน 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ณ DAYS INN FRONTIER WUXI หรือเทยีบเท่ำ  

 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนสักกำระ พระใหญ่หลิงซำนต้ำฝอ (รวมรถรำง) เขำ้ชมพระพุทธรูปปำงห้ำมญำติทองส ำริดองค์
ใหญ่ท่ีเขำหลิงซำน ซ่ึงมีควำมสูง 88 เมตร หนัก 700 ตนั ประทบัอยู่บนเนินเขำหลิงซำน หันพระพกัตร์
ออกสู่ทะเลสำบไท่หู เป็นพระพุทธรูปท่ีมีพระพกัตร์งดงำม ท่ีเม่ือเดินไปทำงใด  ก็เหมือนว่ำองค์พระ
ก ำลงัมองตำมเรำอยู ่ทุกวนัวดัหลิงซำนยงัมีจุดแสดงรูปป้ันจ ำลองพระพุทธเจำ้ก ำเนิดในดอกบวั โดยกลีบ
ดอกบวัค่อยๆบำนออก จนกระทัง่ก ำเนิดพระพุทธเจำ้ข้ึน เป็นกำรแสดงท่ีน่ำต่ืนตำต่ืนใจ เพรำะเป็นกำร
แสดงประกอบกบัน ้ ำพุดนตรี พำท่ำนชมหอพระพุทธ ซ่ึงสร้ำงข้ึนใหม่ไดอ้ยำ่งสวยงำม ชมศำลำฝำนกง 
ตั้งอยูริ่มทะเลสำบไท่หูท่ีกวำ้งใหญ่ ซ่ึงใช้เป็นสถำนท่ีจดักำรประชุมพุทธศำสนำโลก คร้ังท่ี 2 เป็นกลุ่ม
สถำปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่อลงักำร น ำท่ำนแวะชม ร้ำนไข่มุก เลือกซ้ือครีมไข่มุกบ ำรุงผวิท่ีสกดัมำจำกไข่มุก
น ้ำจืดท่ีเพำะเล้ียงในทะเลสำบ  

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร พเิศษ !! บริกำรท่ำนด้วย เมนูซ่ีโครงหมูอู๋ซี 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ มหำนครเซ่ียงไฮ้ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ช่ัวโมง) มหำนครท่ีใหญ่
ท่ีสุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปำกแม่น ้ ำแยงซี เป็นศูนยก์ลำงกำรคมนำคมและเศรษฐกิจทำงภำค

วนัทีส่อง พระใหญ่หลงิซำน(รวมรถรำง) - ร้ำนไข่มุก –-เซ่ียงไฮ้ -ร้ำนชำผู่เอ๋อร์ - ตลำด 100 ปี  
เฉินหวงัเมีย่ว - ย่ำนซินเทยีนตี ้  

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -นำนกงิ (สนำมบินนำนกงิ ลูโกว) 

 



ตะวนัออกเฉียงใต ้มีพื้นท่ี 6,200 ตร.กม.มีประชำกรประมำณ  14  ลำ้นคน เป็นเมืองท่ำพำณิชยข์นำดใหญ่
แห่งทะเลจีนใต ้ท่ีไดรั้บกำรพฒันำจนถูกขนำนนำมว่ำ “นครปำรีสแห่งตะวนัออก” ระหวำ่งทำงน ำท่ำน
แวะชิมชำท่ี ร้ำนใบชำ ให้ท่ำนได้ลองชิม “ชำผู่เอ่อร์” ชำท่ีมีช่ือเสียงของมณฑลยูนำน ชมกำรสำธิต
ขั้นตอนกำรชงชำผู่เอ่อร์ ใบชำท่ีได้ช่ือว่ำเป็นใบชำเพื่อสุขภำพและควำมงำม  น ำท่ำนสู่ “ตลำดเฉิน
หวังเมี่ยว” หรือตลำดร้อยปี เซ่ียงไฮ ้เป็นตลำดเก่ำของผู่ตง เมืองเซ่ียงไฮอ้ำคำรบำ้นเรือนบริเวณน้ีเป็น
สถำปัตยกรรมโบรำณสมยัรำชวงศ์หมิงและชิง แต่ท ำเป็นร้ำนขำยของมีทั้งของพื้นเมืองโบรำณ ของท่ี
ระลึก และสินค้ำสมยัใหม่อย่ำงรองเท้ำกีฬำ กระเป๋ำ อีกทั้ งยงัมีร้ำนขำยขนมและอำหำรพื้นเมืองอีก
มำกมำย  ให้ท่ำนอิสระชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั  จำกนั้นน ำท่ำนสู่ ย่ำนซินเทยีนตี ้เป็นหน่ึงในยำ่นกำรคำ้และ
แหล่งท่องเท่ียวท่ีคึกคกัท่ีสุดในนครเซ่ียงไฮ ้อดีตเคยเป็นเขตบ้ำนก่ออิฐสีเทำสไตล์สือคู่เหมิน ซ่ึงเป็น
สถำปัตยกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์พิเศษของเซ่ียงไฮ ้ตอนหลงัไดรั้บกำรปรับปรุงจำกรัฐบำลให้เป็นย่ำนถนน
คนเดิน กลำยมำเป็นสถำนท่ีเท่ียวท่ีฮิตติดอนัดบัคนเซ่ียงไฮไ้ดใ้นเวลำอนัสั้น มีสถำปัตยกรรมทั้งเก่ำแก่
และทนัสมยัผสมผสำนกนั มีร้ำนอำหำร ร้ำนคำ้ และสถำนบนัเทิงสไตล์ตะวนัออกและตะวนัตกหลอม
รวมกนั อีกทั้งยงัไดรั้กษำบรรยำกำศดั้งเดิมและวฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์แบบเซ่ียงไฮเ้อำไวอ้ยำ่งลงตวั ทุก
วนัน้ี ซินเทียนต้ีไดก้ลำยเป็นสัญลกัษณ์ทำงวฒันธรรมเซ่ียงไฮไ้ปแลว้ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร พเิศษ!! บริกำรท่ำนด้วยเมนู เส่ียวหลงเปำ 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ณ NEW YANGTE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 

 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ร้ำนนวดเท้ำเพ่ือสุขภำพ ผอ่นคลำยควำมเม่ือยลำ้ กบัยำนวดขนำดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ ้ ำ
ใคร พร้อมชมครีมเป่ำซู่ถงั หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดำ้นรักษำแผลไฟไหม  
ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยำสำมญัประจ ำบำ้น จำกนั้นน ำทุกท่ำนชมทิวทศัน์ของเมืองเซ่ียงไฮบ้น                
หอไข่มุก ท่ีระดบัควำมสูง 263 เมตร และบนไข่มุกเม็ดท่ีสองจะมีทำงลงมำท่ีชั้นSKY WALK ท่ีระดบั
ควำมสูง 259 เมตร ท่ีชั้นน้ีจะสำมำรถมองลงมำยงัฐำนขำ้งล่ำงได ้เน่ืองจำกท ำพื้นเป็นกระจกใส หอไข่มุก
ตั้งอยูใ่นยำ่นผูต่งหรือเขตเมืองใหม่ของนครเซ่ียงไฮป้ระเทศจีน ทำงตะวนัออกของแม่น ้ ำหวงัผู ่ซ่ึงเตม็ไป
ดว้ยตึกระฟ้ำ หอไข่มุก เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคญัของนครเซ่ียงไฮ ้จนมีค ำพูดท่ีพูดติดปำกกนัวำ่ "มำ
เซ่ียงไฮ ้ถำ้ไม่ไดม้ำเยือนหอไข่มุก ถือว่ำมำไม่ถึงเซ่ียงไฮ"้ ระหวำ่งทำงน ำท่ำนแวะ ร้ำนผ้ำไหม ท่ีข้ึนช่ือ
ของประเทศของจีนใหท้่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้ท่ีท ำจำกผำ้ไหม เช่นผำ้ห่ม เส้ือผำ้ รองเทำ้ เป็นตน้ 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร พเิศษ !! บริกำรท่ำนด้วย เมนูไก่แดง 

วนัทีส่ำม ร้ำนนวดเท้ำ(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-ร้ำนผ้ำไหม-ตลำดเถำเป่ำ-หำดไว่ทำน-ถนนนำนกงิ 
  

 



จำกนั่นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ตลำดเถำเป่ำ แหล่งช้อปป้ิงสินคำ้ก๊อปป้ีแห่งใหม่ของเมืองเซ่ียงไฮ ้ซ่ึงจะขำย
สินคำ้ต่ำงๆ อำทิเช่น กระเป๋ำ เส้ือผำ้ รองเทำ้ นำฬิกำ อุปกรณ์กีฬำต่ำงๆท่ีเป็นขอเลียนมำจำกแบบแบรนด์
ชั้นน ำทวัร์โลก รวมถึงสินคำ้แบรด์อ่ืนๆของจีน จำกนั้นน ำท่ำนสู่บริเวณ หำดไว่ทำน ซ่ึงไม่ได้เป็นหำด
ทรำยชำยทะเลแต่อยำ่งใด แต่เป็นยำ่นถนนริมแม่น ้ ำท่ีมีควำมยำว 1.5 กิโลเมตร ไปตำมริมแม่น ้ ำหวงผูฝ่ั่ง
ตะวนัตกซ่ึงอยูใ่นยำ่นเมืองเก่ำ หำดไวท่นัยงัเคยเป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำภำพยนตร์ท่ีโด่งดงัเร่ือง “เจำ้พ่อเซ่ียง
ไฮ”้ ซ่ึงถ่ำยทอด เร่ืองรำวของเจำ้พ่อเซ่ียงไฮ ้ท่ีเกิดข้ึนในยคุท่ีเมืองเซ่ียงไฮเ้ตม็ไปดว้ยเจำ้พ่อหลำยแก๊ง แยง่
ชิงอ ำนำจกนัให้วุ่นวำยไปหมด หำดไวท่นัจึงมีช่ือท่ีรู้จกัในหมู่นกัท่องเท่ียวชำวไทยวำ่ "หำดเจำ้พ่อเซ่ียง
ไฮ"้ นั่นเอง และหำดไวท่นัน้ียงัอยูใ่กล ้ถนนนำนกิง ถนนคนเดินท่ีเป็นแหล่งช้อปป้ิงสินคำ้แบรนด์เนม
และสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีนิยมของคนไทยอีกแห่งหน่ึง นอกจำกน้ีท่ีหำดไว่ทนัยงัสำมำรถมองเห็น "หอ
ไข่มุก" ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองเซ่ียงไฮไ้ดอ้ยำ่งชดัเจนอีกดว้ย ใครมำเยือนเซ่ียงไฮ ้จึงตอ้งไปแวะชม
ควำมงำมแบบคลำสสิกของ “เดอะบนัด”์ จึงเรียกไดว้ำ่มำถึงเซ่ียงไฮจ้ริงๆ  หลงัจำกชมววิเมืองเซ่ียงไฮจ้น
เตม็แลว้ น ำท่ำนเดินทำงสู่ถนนคนเดินนำนกิง 

 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ณ NEW YANGTE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 

 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนชม ร้ำนหยก  ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน ำโชคใหท้่ำนไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝำกอนัล ้ำค่ำแก่คนท่ีท่ำนรัก  
จำกนั้นเดินทำงสู่ เมืองนำนกิง หรือ หนำนจิง ซ่ึงหมำยถึง “นครหลวงทำงใต’้’ ตั้งอยูช่่วงกลำงไปจนถึง
ปลำยของแม่น ้ ำแยงซี ในมณฑลเจียงซู หนำนจิง ถือเป็นจ๊ิกซอช้ินส ำคญัทำงประวติัศำสตร์ของจีน ใน
อดีต นำนกิง เป็นเมืองหลวงเก่ำแก่ถึง 10 รำชวงศ ์ท่ีน่ีจึงเต็มไปดว้ยโบรำณสถำนท่ีสะทอ้นควำมเป็นมำ 
และควำมรุ่งเรืองในอดีต ในฐำนะเมืองหลวงในช่วงรำชวงศห์มิง และเมืองหลวงของสำธำรณรัฐจีนช่วง
ตน้ศตวรรษท่ี 20 ทุกตำรำงน้ิวของเมืองอดัแน่นไปดว้ยเร่ืองเล่ำของรอยยิม้ และครำบน ้ ำตำ ซ่ึงลว้นหล่อ
หลอมให้จีน เป็นชนชำติท่ีเขม้แข็งแต่แฝงดว้ยควำมนุ่มนวล ทั้งดำ้นประวติัศำสตร์ และวฒันธรรม (ใช้
เวลำเดินทำงประมำณ 4 ช่ัวโมง)  

วนัทีส่ี่ ร้ำนหยก -นำนกงิ - ผ่ำนชมก ำแพงเมืองโบรำณ - ตลำดฟูจ่ือเมีย่ว - กรุงเทพฯ 
  

 



เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
ระหวำ่งทำง ผ่ำนชม ก ำแพงเมืองโบรำณ หน่ึงในสถำนท่ีส ำคญัทำงประวติัศำสตร์ของนำนกิง ท่ีแสดงถึง
ควำมรุ่งโรจน์ได้ดี ในฐำนะเมืองหลวงแห่งช่วงรำชวงศ์หมิง ช่วงปี 1368 -1421 เป็นก ำแพงเมืองซ่ึง
จกัรพรรดิ จู หยวนจำง ผูส้ถำปนำรำชวงศห์มิง โปรดให้สร้ำงข้ึนเพื่อปกป้องเมืองนำนกิงจำกกำรรุกรำน 
ใช้เวลำในกำรสร้ำงถึง 21ปี ใชแ้รงงำนกวำ่ 200,000คน และใชอิ้ฐถึง 300ลำ้นกอ้น เป็นผลงำนช้ินส ำคญั
ของสถำปนิกในอดีตกำลของจีน และมีอำยุรำว 600ปีแลว้  น ำท่ำนเดินทำงสู่ ตลำดฟูจ่ือเมี่ยว ซ่ึงท่ีน่ีเป็น
ตลำดท่ีข้ึนช่ือเร่ืองของกิน ท่ำนสำมำรถเดินลดัเลำะไปตำมซอยแคบๆ ในบรรยำกำศคึกคกัก็จะพบกบัร้ำน
รวงเล็กๆ ช่ือดงั โดยเฉพำะของกินเล่นท่ีสำมำรถบอกเล่ำประวติัศำสตร์ของเมืองไดเ้ป็นอยำ่งดี เมนูท่ีไม่
ควรพลำดคือ บวัลอยถัว่แดง แป้งคลุกงำทอด และเมนูท่ีท ำจำกเตำ้หู ้นอกจำกน้ีแลว้ยำ่นน้ียงัมีศูนยอ์ำหำร
แบบบริกำรตวัเองมำกมำยตลอดสองขำ้งทำงของถนนกง้หยว่นเจ๋ีย ตลำดฟู่จ่ือเม่ียวนั้นถือวำ่เป็นสถำนท่ี
ซ่ึงรวมร้ำนเด็ดๆของเมืองเอำไวเ้ลยก็วำ่ไดส้มควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตินำน
กงิ ลูโกว 

23.45 น. น ำทุกท่ำนเหินฟ้ำกลบัสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน NOKSCOOT(XW) เทีย่วบินที ่XW888 
03.15 +1 เดินทำงถึง สนำมบินดอนเมือง โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 

***หมำยเหตุ : โปรแกรมนีอ้ำจมีกำรปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม*** 
** หำกท่ำนทีต้่องออกตั๋วภำยใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำทีทุ่กคร้ังก่อนท ำกำร 
ออกตั๋วเน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ** 

คณะยืนยนักำรเดินทำงที ่20 ท่ำนมีหัวหน้ำทวัร์ 
*** ขอบพระคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร *** 

อตัรำค่ำบริกำร 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่ำน 

เด็ก 

อำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

รำคำ 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

30 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2560 9,777 11,777 3,500 - 

01 – 04 เมษำยน 2560 9,999 12,777 3,500 - 

02 – 05 เมษำยน 2560  9,999 12,777 3,500 - 

16 – 19 เมษำยน 2560 10,999 13,777 3,500 - 

19 – 22 เมษำยน 2560 9,999 12,777 3,500 - 

22 – 25 เมษำยน 2560 9,999 12,777 3,500 - 

23 – 26 เมษำยน 2560 9,999 12,777 3,500 - 



27 – 30 เมษำยน 2560 9,999 12,777 3,500 - 

28 เม.ย. – 01 พ.ค.2560 10,999 13,777 3,500 - 

 
***ค่ำบริกำรข้ำงต้น ยงัไม่รวมค่ำทปิคนขบัรถ มคัคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้ำทวัร์ 

ท่ำนละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่ำน*** 
หมำยเหตุ : ตำมนโยบำยของรัฐบำลจีนเพ่ือร่วมโปรโมทสินค้ำพื้นเมือง ในนำมของร้ำนรัฐบำล คือ ใบชำ, หยก, บัวหิมะ , ผลิตภัณฑ์จำกผ้ำ

ไหม, ร้ำนไข่มุก ซ่ึงจ ำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพรำะมีผลกบัรำคำทัวร์ ทำงบริษัทฯ จงึอยำกเรียนช้ีแจงลูกค้ำทุกท่ำนว่ำ ร้ำนรัฐบำล

ทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลกั ไม่มีกำรบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน และถ้ำหำกลูกค้ำ

ไม่มีควำมประสงค์จะเข้ำร้ำนรัฐบำลทุกเมือง หรือหำกท่ำนต้องกำรแยกตัวออกจำกคณะ  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บ

ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงนิ 900 หยวน /ท่ำน 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอำจะมีกำรสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัควำมเหมำะสมเป็นหลกัโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ลูกคำ้เป็นหลกั 
 ณ สถำนท่ีท่องเท่ียวต่ำงๆ จะมีช่ำงภำพมำถ่ำยรูปแลว้มำจ ำหน่ำยในวนัสุดทำ้ย ลูกทวัร์ท่ำนใดสนใจสำมำรถซ้ือได ้แต่

ถำ้ท่ำนใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีกำรบงัคบัลูกทวัร์ทั้งส้ิน แต่เป็นกำรบอกกล่ำวล่วงหนำ้ 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 20 กก.      
 ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเท่ียวตำมรำยกำร 
 ค่ำท่ีพกัตำมท่ีระบุในรำยกำร พกัหอ้งละ 2 ท่ำนหรือ  3 ท่ำน  
 ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำย  
 ค่ำอำหำรตำมม้ือท่ีระบุในรำยกำร     
 ค่ำจำ้งมคัคุเทศกค์อยบริกำรตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่ำวซ่ีำแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้ำประเทศจีน ท่ำนละ 1,000 บำท(ส ำหรับท่ำนทีเ่ดินทำงไปและกลบัพร้อมคณะเท่ำน้ัน)   
 ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำเดี่ยวเข้ำประเทศจีน **ในกรณีทีท่ำงรัฐบำลจีนประกำศยกเลกิวซ่ีำกรุ๊ปท่องเที่ยวผู้เดินทำงจะต้อง

เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำวซ่ีำเพิ่ม ท่ำนละ 1,500 บำท** 
 ค่ำทปิคนขับรถ หัวหน้ำทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ำนละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่ำน 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง ค่ำโทรศพัท ์ค่ำโทรศพัทท์ำงไกลค่ำ

อินเตอร์เน็ต ค่ำซกัรีด มินิบำร์ในห้องรวมถึงค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรำยกำร (กรุณำสอบถำมจำก
หัวหน้ำทวัร์ก่อนกำรใช้บริกำร) 

 
 



เง่ือนไขกำรช ำระค่ำบริกำร 
 นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ี ต้องช ำระเงินค่ำบริกำรเต็มจ ำนวนต่อท่ำน ภำยใน 3 วันหลังจำกท ำกำรยืนยันกำรจอง โดย

โอนเงินเข้ำบัญชี 
ธนำคำร  ไทยพำณชิย์  (สำขำ หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี       นำยโสฬส ศิริวลัลภ 
เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมำทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689  

 พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง ทีม่ีอำยุกำรใช้งำนเหลือไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน 

 กำรติดต่อใดๆ กบัทำงบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำงบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 18.30 น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆถือวำ่เป็น
วนัหยดุท ำกำรของทำงบริษทั 

 คณะทวัร์ครบ 20 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 

เง่ือนไขกำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งกำรขอยกเลิกกำรเดินทำง หรือเล่ือนกำรเดินทำง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ

ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลิกท่ีบริษทัอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเพื่อแจง้
ยกเลิกกำรจองกบัทำงบริษทัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ทำงบริษทัไม่รับยกเลิกกำรจองผำ่นทำงโทรศพัทไ์ม่วำ่กรณีใดๆ 

 กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งกำรขอรับเงินค่ำบริกำรคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสำรกำรจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเพื่อท ำเร่ืองขอรับเงิน
ค่ำบริกำรคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ ำนำจพร้อมหลกัฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลกัฐำนกำรช ำระเงินค่ำบริกำร
ต่ำงๆ และหนำ้สมุดบญัชีธนำคำรท่ีตอ้งกำรใหน้ ำเงินเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขกำรคืนเงินค่ำบริกำรดงัน้ี 
**เน่ืองจำกรำคำนี้เป็นรำคำโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินต้องเดินทำงตำมวันที่ ที่ระบุบนหน้ำตั๋วเท่ำน้ัน จึงไม่สำมำรถ
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำงใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำกรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไม่คืนเงินทั้งหมดให้กบัท่ำนทุกกรณ*ี* 

 กำรเดินทำงท่ีตอ้งกำรันตีมดัจ ำหรือซ้ือขำดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมำล ำ CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA 
FLIGHT กบัสำยกำรบิน หรือผำ่นตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ  จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำหรือค่ำบริกำรทั้งหมด   

 กำรติดต่อใดๆ กบัทำงบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำงบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 18.30 น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆถือวำ่เป็น
วนัหยดุท ำกำรของทำงบริษทั 

 ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทำงไม่ถึง 20 คน  

 
 
 
 



เง่ือนไขและข้อก ำหนดอ่ืนๆ 
 ทวัร์น้ีส ำหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อกำรท่องเท่ียวเท่ำนั้น 

 ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมำหำกท่ำนไม่ไดร่้วมเดินทำงหรือใชบ้ริกำรตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำรไม่วำ่บำงส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆทำงบริษทัจะไม่คืนเงินค่ำบริกำรไม่ว่ำบำงส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่ำน 

 ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำนโดยจะแจง้
ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทรำบล่วงหน้ำอยำ่งนอ้ย 7 วนัก่อนกำรเดินทำงส ำหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่ำ  และอยำ่ง
นอ้ย 10 วนัก่อนกำรเดินทำงส ำหรับประเทศท่ีมีวซ่ีำ  แต่หำกทำงนกัท่องเท่ียวทุกท่ำนยนิดีท่ีจะช ำระค่ำบริกำรเพิ่มจำก
กำรท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทำงนอ้ยกวำ่ท่ีทำงบริษทัก ำหนดเพื่อใหค้ณะเดินทำงได ้ ทำงเรำยนิดีท่ีจะใหบ้ริกำรต่อไป 

 ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยจำกควำมผิดพลำดในกำรสะกดช่ือ นำมสกุล ค ำน ำหน้ำช่ือ เลขท่ี
หนังสือเดินทำง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในกำรจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้ำหนังสือ
เดินทำงใหก้บัทำงบริษทัพร้อมกำรช ำระเงินมดัจ ำ 

 ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรกำรเดินทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ 
ภูมิอำกำศ และเวลำ ณ วนัท่ีเดินทำงจริงของประเทศท่ีเดินทำง ทั้งน้ี บริษทัจะค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส ำคญั 

 ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อควำมเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด
จำกควำมผิดของทำงบริษทั เช่น ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล กำรนดัหยุดงำน กำรปฏิวติั  อุบติัเหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำม
สูญหำยหรือเสียหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปล่ียนแปลง หรือกำรบริกำรของสำยกำรบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

 อตัรำค่ำบริกำรน้ีค ำนวณจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ีทำงบริษทัเสนอรำคำ ดงันั้น ทำงบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในกำรปรับรำคำค่ำบริกำรเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ค่ำตัว๋
เคร่ืองบิน ค่ำภำษีเช้ือเพลิง ค่ำประกนัภยัสำยกำรบิน กำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

 มคัคุเทศก์ พนกังำน หรือตวัแทนของทำงบริษทั ไม่มีอ ำนำจในกำรให้ค  ำสัญญำใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสำรลง
นำมโดยผูมี้อ  ำนำจของบริษทัก ำกบัเท่ำนั้น  

ข้อแนะน ำก่อนกำรเดินทำง 
 กรุณำแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน ำติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนำดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลำสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสำมำรถน ำออกมำให้
เจำ้หน้ำท่ีตรวจไดอ้ย่ำงสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญำตให้ถือไดท้่ำนละ 1 ใบเท่ำนั้น ถำ้ส่ิงของดงักล่ำวมีขนำดบรรจุ
ภณัฑม์ำกกวำ่ท่ีก ำหนดจะตอ้งใส่กระเป๋ำใบใหญ่และฝำกเจำ้หนำ้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่ำนั้น  

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลำ้ยกบัอำวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬำฯ จะตอ้งใส่กระเป๋ำใบใหญ่และฝำก
เจำ้หนำ้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่ำนั้น  

 กรุณำเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยำสีฟัน สบู่แชมพู ของตวัส่วนตวัไปเอง เน่ืองจำกรัฐบำลทอ้งถ่ินตอ้งกำร
รักษำส่ิงแวดลอ้มและลดกำรทิ้งขยะ จึงไม่มีบริกำรท่ีโรงแรม 

 IATA ได้ก ำหนดมำตรกำรเกีย่วกบักำรน ำแบตเตอร่ีส ำรองขึน้ไปบนเคร่ืองบินดังนี้ 
 แบตเตอร่ีส ำรองสำมำรถน ำใส่กระเป๋ำติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ ำนวนและปริมำณท่ีจ ำกดั ไดแ้ก่ 



o แบตเตอร่ีส ำรองท่ีมีควำมจุไฟฟ้ำนอ้ยกวำ่ 20,000 MAH หรือนอ้ยกวำ่ 100 WH สำมำรถน ำข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่มีกำร
จ ำกดัจ ำนวน  

o แบตเตอร่ีส ำรองท่ีมีควำมจุไฟฟ้ำ 20,000 - 32,000 MAH หรือ 100-160 WH สำมำรถน ำข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกินคน
ละ 2 กอ้น 

o แบตเตอร่ีส ำรองท่ีมีควำมจุไฟฟ้ำมำกกวำ่ 32,000 MAH หรือ 160 WH หำ้มน ำข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 
o หำ้มน ำแบตเตอร่ีส ำรองใส่กระเป๋ำเดินทำงโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

เอกสำรประกอบกำรย่ืนวซ่ีำท่องเที่ยวประเทศจนี 
 หนังสือเดินทำง ท่ีมีอำยเุหลือมำกกวำ่ 6 เดือน มีสภำพสมบูรณ์ ไม่ช ำรุด มีหนำ้วำ่งส ำหรับติดหนำ้วซ่ีำและ

ประทบัตรำเขำ้-ออก อยำ่งนอ้ย 3 หนำ้เตม็ หำกมีหนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำท่ีมีวซ่ีำจีน ให้แนบมำดว้ย 
 รูปถ่ำยสี ฉำกหลังสีขำว ขนำด 3.5*4.5 ซ.ม. จ  ำนวน 2 รูป      ตัวอย่ำงรูปถ่ำยทีไ่ด้มำตรฐำนสถำนทูต 

สถำนทูตปฏิเสธไม่รับรูปถ่ำยโพลำรอย / รูปถ่ำยสต๊ิกเกอร์ /  
รูปชุดครุยรับปริญญำ/รูปชุดรำชกำร /หำ้มใส่เส้ือแขนกุด  
และหำ้มใส่เส้ือสีขำว ทุกชนิด(เน่ืองจำกฉำกหลงัตอ้งเป็นสีขำว) 

 หลกัฐำนส่วนตัว ส ำเนำทะเบียนบำ้น, ส ำเนำบตัรประชำชน, ส ำเนำ
ทะเบียนสมรส, ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถำ้มี) 

 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวซ่ีำประเทศจีน ท่ีกรอกรำยละเอียดชดัเจน
และถูกตอ้ง 

เง่ือนไขเอกสำรเพิม่เติมกำรย่ืนวซ่ีำประเภทต่ำงๆ 
 เอกสำรเพิม่เติมกรณผู้ีเยำว์  

อำย ุ6-18 ปีบริบูรณ์ ใช ้ส ำเนำสูติบัตร พร้อมส ำเนำบตัรประชำชนของบิดำและมำรดำ 
อำยตุ  ่ำกวำ่ 6 ปีบริบูรณ์ ใช ้สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมส ำเนำบตัรประชำชนของบิดำและมำรดำ 

 กรณีเด็กอำยุต  ่ำกว่ำ 18 ปี ไม่ได้เดินทำงพร้อมบิดำมำรดำหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งให้บิดำและมำรดำท ำหนังสือ
ยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำงประเทศ จำกอ ำเภอหรือเขตท่ีท่ำนอยู ่

 กรณีบิดำหรือมำรดำของเด็ก มีสถำนะหยำ่หรือหมำ้ย ตอ้งแนบใบปกครองบุตรหรือใบสลกัหลังท้ำยใบหย่ำมำด้วย 
เพื่อยนืยนักำรปกครองบุตรท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

 กรณีเป็นสำวประเภทสอง (ลกัษณะกำรแต่งกำยเป็นสตรี) ตอ้งยื่นหนงัสือรับรองกำรท ำงำน, จดหมำยช้ีแจงตนเอง 
และสมุดบญัชีเงินฝำกตวัจริงพร้อมส ำเนำยอ้นหลงั 6 เดือน (ในบำงกรณีอำจตอ้งไปแสดงตวัท่ีสถำนทูต) และ
สำมำรถพ ำนกัอยูใ่นประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนัเท่ำนั้น 

 กรณีชำวต่ำงชำติที่ท ำงำนหรือพักอำศัยในประเทศไทย  ตอ้งยื่น ใบอนุญำตท ำงำน (ถำ้มี), จดหมำยช้ีแจงตนเอง
พร้อมรำยละเอียดท่ีอยู่ท่ีชดัเจน สมุดบญัชีเงินฝำกตวัจริงพร้อมส ำเนำยอ้นหลงั 6 เดือน (ในบำงกรณีอำจตอ้งไป
แสดงตวัท่ีสถำนทูต) โดยมีค่ำบริกำรเพิ่ม 500-1000 บำท  

 ผูถื้อหนงัสือเดินทำงต่ำงชำติจะตอ้งท ำ RE-ENTRY PERMIT ดว้ยตนเองก่อนส่งเอกสำรเพื่อยืน่วซ่ีำ 
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิไม่รับยืน่วซ่ีำกรณีดงัน้ี  



หนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้ว (เล่มสีเหลือง) ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเขำ้ประเทศจีนดว้ยตนเองท่ีสถำนทูตจีน
โดยตรง / กรณีเป็น พระภิกษุ/สำมเณร 

 ผูท่ี้ประสงค์ใช้ หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือใช้บตัร APEC ในกำรเดินทำง ไม่ต้องท ำวีซ่ำจีน แต่ท่ำนจะตอ้ง 
รับผดิชอบในกำรขออนุญำตเขำ้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 

อตัรำค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ (เพิ่มเติม) ในกรณย่ืีนด่วน และส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
 กรณย่ืีนวซ่ีำด่วน (ใช้เวลำด ำเนินกำร 2-3 วนัท ำกำร)  

ค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติม ท่ำนละ 1,100 บำท (ส ำหรับพำสปอร์ตไทยและพำสปอร์ตต่ำงชำติ) 
 กรณย่ืีนวซ่ีำด่วนพเิศษ (ใช้เวลำด ำเนินกำร 1 วนัท ำกำร)  

ค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติม ท่ำนละ 1,700 บำท (ส ำหรับพำสปอร์ตไทยและพำสปอร์ตต่ำงชำติ) 
 พำสปอร์ตอเมริกำ จ่ำยเพิ่มค่ำวซ่ีำประมำณ 3,600 บำท 

หมำยเหตุ 

 ผูย้ืน่ขอวีซ่ำตอ้งให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งกบัสถำนทูต (สถำนทูตมีกำรโทรศัพท์สุ่มตรวจ) กำรบิดเบือนขอ้มูลประกำรใด
ก็ตำม อำจถูกระงบักำรออกวีซ่ำ และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่มีนโยบำยคืนค่ำธรรมเนียมท่ีได้
ช ำระไปแลว้ 

 ทำงบริษทัฯ บริกำรยืน่วซ่ีำประเภทท่องเท่ียวแบบเขำ้ออก 1 คร้ัง ใหแ้ก่ท่ำนซ่ึงด ำเนินกำรยื่นเป็นหมู่คณะและเป็น
กำรยืน่แบบปรกติ 4 วนัท ำกำรเท่ำนั้น 

 กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต ซ่ึงบำงคร้ังบริษทัทวัร์
ไม่ทรำบล่วงหนำ้และอำจมีกำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติมเพื่อควำมสมบูรณ์พร้อมของเอกสำร 

 กำรปฏิเสธวีซ่ำ อนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว
ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน 

 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวซ่ีำประเทศจนี 

** กรุณำกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในกำรขอวซ่ีำของท่ำนเอง ** 
ช่ือ-นำมสกุล (สะกดตรงตำมหนงัสือเดินทำง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 
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ท่ีอยูท่ี่สำมำรถติดต่อได ้(กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบำ้น).......................................................................................................... 



รหสัไปรษณีย.์............................... เบอร์โทรศพัท.์....................................... เบอร์มือถือ....................................................... 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ ..............................................................ต  ำแหน่งงำน............................................................ 
ทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ ............................................................................................................................................ 
รหสัไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท.์........................................................................................................... 

(กรุณำแจ้งเบอร์ทีส่ำมำรถติดต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจำก 
ทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 

ใครเป็นผูอ้อกค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงใหท้่ำน 
□ ออกค่ำใชจ่้ำยเอง □ ผูป้กครองออกค่ำใชจ่้ำยให ้ □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................................ 
ท่ำนมีประกนัสุขภำพครอบคลุมในกำรไปจีนหรือไม่ □  มี □ ไม่มี 
ถำ้มี กรุณำระบุช่ือบริษทัประกนั ............................................................................................................................................ 
ท่ำนเคยเดินทำงเขำ้ประเทศจีนมำก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 
ถำ้เคย กรุณำระบุวนัท่ี..........................................สถำนท่ี/เมือง....................................วตัถุประสงค์.................................... 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปประเทศอ่ืนหรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย 
ถำ้เคย กรุณำระบุวนัท่ี.........................................ประเทศ...........................................วตัถุประสงค.์....................................... 
ช่ือสมำชิกในครอบครัวพร้อมระบุควำมสัมพนัธ์ 

 ช่ือ-สกุล ...................................................อำชีพ......................................ควำมสัมพนัธ์ .......................................... 
 ช่ือ-สกุล ...................................................อำชีพ......................................ควำมสัมพนัธ์ ........................................... 

ช่ือผู้ติดต่อได้ (กรณฉุีกเฉินที่ไม่ได้เดินทำง) ............................................... เบอร์โทรศพัท.์.................................................... 
ควำมสัมพนัธ์........................................................................................................................................................................... 
 
กำรพจิำรณำอนุมัติวซ่ีำเป็นดุลพนิิจของทำงสถำนทูตฯเท่ำน้ัน ทำงบริษัทเป็นเพียงตัวกลำงในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและ

บริกำรด้ำนเอกสำรให้แก่ผู้เดินทำงเท่ำน้ัน 

 


