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น ำท่ำนบินสู่เซี้ยงไฮ้โดยสำยกำรบิน แอร์ เอเชยี 
สัมผัสควำมยิ่งใหญ่ของมหำนครเซ่ียงไฮ้จำก SKY WALK บนหอไข่มุก 

นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หำดเจ้ำพ่อเซ่ียงไฮ้ ตื่นตำ ตื่นใจกบัแสง สี เสียง 
ล่องเรือชมเมืองโบรำณจูเจียเจียว เสน่ห์แห่งสำยน้ ำไข่มุกใต้แยงซีเกียง 
ช้อปป้ิงจุใจถนนนำนกิง ย่ำนซินเทยีนตี ้และตลำดร้อยปี เฉินหวังเมี่ยว  

เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเป่ำ-ไก่แดง-ขำหมูซูโจว-ซี่โครงหมูอูซี 
 

 

 



 
21.30 น. พร้อมกันท่ีสนำมบินดอนเมือง อำคำร 1 ชั้น 3 ประตูหมำยเลข 1 เคำน์เตอร ์2 สายการบิน AIR ASIA X 

(XJ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอินสำยกำรบิน
AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จ ำนวน 377 ท่ีนั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริกำรSNACKBOX 
ท้ังขำไปและขำกลับ(น้ ำหนักกระเป๋ำ 20 กก./ท่ำน หำกต้องกำรซื้อน้ ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย) 

 
00.15 น. น ำทุกท่ำนเหินฟ้ำสู่  มหำนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยเท่ียวบินท่ี XJ760 ระหว่ำงเดินทำงมีบริกำร 

SNACK BOX 
05.30 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติซ่ำงไห่ผู่ตง ประเทศจีน น ำท่ำนผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง

และรับกระเป๋ำสัมภำระ  
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบรำณจูเจียเจียว ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้ ริมฝั่งทะเลสาบดื้นซาน 
และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็นต าบลน้ าแห่งวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหนึ่งในสี่ที่
มีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาต าบลน้ าของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกใต้แม่น้ าแยงซีเกียง ปัจจุบัน
ที่ยังคงด ารงวิถีชีวิต และความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมเอาไว้ แม้ว่ารอบข้างของชุมชนความเจริญแผ่ขยายอยู่
รอบด้าน แต่ทว่าชุมชนริมน้ าของชายแดนเมืองเซี่ยงไฮ้แห่งนี้ยังคงเสน่ห์มนขลังของรูปแบบบ้านเรือน ซึ่ง
ภายในเมืองมีสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย  จากนั้นน า
ท่านล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว  

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร พิเศษ !!  เมนูขำหมูซูโจว 
 จากนั้นเดินทางเข้าสู่ มหำนครเซี่ยงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ าแยงซี 

เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 6 ,200 ตร.กม. มีประชากร
ประมาณ  14  ล้านคน เป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ ที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนาม
ว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” ระหว่างทางน าท่านแวะ ร้ำนผ้ำไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน  ให้ท่าน
ได้เลือกซื้อสินค้าที่ท าจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น จากนั้นเดินทางสู่ ย่ำนซินเทียนตี้ 
เป็นหนึ่งในย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวที่คึกคักที่สุดในนครเซี่ยงไฮ้ อดีตเคยเป็นเขตบ้านก่ออิฐสีเทา
สไตล์สือคู่เหมิน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์พิเศษของเซี่ยงไฮ้ ตอนหลังได้รับการปรับปรุงจาก
รัฐบาลให้เป็นย่านถนนคนเดิน กลายมาเป็นสถานที่เที่ยวที่ฮิตติดอันดับคนเซี่ยงไฮ้ได้ในเวลาอันสั้น มี
สถาปัตยกรรมทั้งเก่าแก่และทันสมัยผสมผสานกัน มีร้านอาหาร ร้านค้า และสถานบันเทิงสไตล์
ตะวันออกและตะวันตกหลอมรวมกัน อีกทั้งยังได้รักษาบรรยากาศดั้งเดิม และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์
แบบเซี่ยงไฮ้เอาไว้อย่างลงตัว ทุกวันน้ี ซินเทียนต้ีได้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเซี่ยงไฮ้ไปแล้ว 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร พิเศษ !! บริกำรท่ำนด้วย เมนูซี่โครงหมูอูซี 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก ณ RELAX HOTEL SHITAN  หรือระดับเทียบเท่ำ 

วันแรก  วันที่สอง เซ่ียงไฮ-้เมอืงโบรำณจูเจียเจียว-ล่องเรือชมเมือง-ร้ำนผ้ำไหม-เซ่ียงไฮ-้ย่ำนซินเทียนตี้              

วันแรก  วันแรก             กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซ่ียงไฮ้ 



 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร 

น าท่านเดินทางสู่ ร้ำนนวดเท้ำเพื่อสุขภำพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ า
ใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม  
ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบ้าน  จากนั้นน าทุกท่านชมทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้บน หอ
ไข่มุก ที่ระดับความสูง 263 เมตร และบนไข่มุกเม็ดที่สองจะมีทางลงมาที่ชั้น SKY WALK ที่ระดับความ
สูง 259 เมตร ที่ชั้นนี้จะสามารถมองลงมายังฐานข้างล่างได้ เน่ืองจากท าพื้นเป็นกระจกใส หอไข่มุกตั้งอยู่
ในย่านผู่ตงหรือเขตเมืองใหม่ของนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ทางตะวันออกของแม่น้ าหวังผู่ ซึ่งเต็มไปด้วย
ตึกระฟ้า หอไข่มุก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของนครเซี่ยงไฮ้ จนมีค าพูดที่พูดติดปากกันว่า "มาเซี่ยง
ไฮ้ ถ้าไม่ได้มาเยือนหอไข่มุก ถือว่ามาไม่ถึงเซี่ยงไฮ้" น าท่านลอดผ่าน อุโมงค์เลเซอร์ เป็นอุโมงค์ลอด
แม่น้ าสายแรกในประเทศจีน เพื่อข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามใช้เวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วย
เเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ แสง สี เสียง ภายในอุโมงค์เปลี่ยนแปลงตลอดระยะทาง บางช่วงท า
ให้รู้สึกเหมือนเดินทางอยู่ในห้วงอวกาศเลยทีเดียว อุโมงค์เลเซอร์มีความลึกลงไปจากพื้นแม่น้ า 9 เมตร 
ความยาว 646.70 เมตร สร้างเสร็จ เมื่อปี ค.ศ. 2000 ถือว่าเป็น 1 ใน 5 อย่างที่นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนเซี่ยง
ไฮ้ต้องห้ามพลาด  

เท่ียง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร พิเศษ !!  เมนูไก่แดง 
 น าท่านเข้าสู่บริเวณ หำดไว่ทำน ซึ่งไม่ได้เป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่านถนนริมแม่น้ าที่มี

ความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น้ าหวงผู่ฝั่งตะวันตกซึ่งอยู่ในย่านเมืองเก่า หาดไว่ทันยังเคยเป็น
สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ที่โด่งดังเร่ือง “เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้” ซึ่งถ่ายทอด เร่ืองราวของเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ที่เกิดขึ้น
ในยุคที่เมืองเซี่ยงไฮ้เต็มไปด้วยเจ้าพ่อหลายแก๊ง แย่งชิงอ านาจกันให้วุ่นวายไปหมด หาดไว่ทันจึงมีชื่อที่
รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยว่า "หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้" นั่นเอง  และหาดไว่ทันนี้ยังอยู่ใกล้ ถนนนำนกิง 
ถนนคนเดินที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแห่งหนึ่ง 
นอกจากนี้ที่หาดไว่ทันยังสามารถมองเห็น "หอไข่มุก" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ได้อย่างชัดเจน
อีกด้วย ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ้ จึงต้องไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด์” จึงเรียกได้ว่า
มาถึงเซี่ยงไฮ้จริงๆ  หลังจากชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้จนเต็มแล้ว น าท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินนานกิงจากนั้น
น าท่านสู่ “ตลำดเฉินหวังเมี่ยว” หรือตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้อาคาร
บ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง แต่ท าเป็นร้านขายของมีทั้งของ
พื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินค้าสมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋า อีกทั้ งยังมีร้านขายขนมและ
อาหารพื้นเมืองอีกมากมาย  ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย น าท่านชม ร้ำนหยก  ซึ่งเป็นเคร่ืองประดับ
น าโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอันล้ าค่าแก่คนที่ท่านรัก  

วันที่สำม เซ่ียงไฮ-้ร้ำนนวดเท้ำ(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-SKY WALK-อุโมงค์เลเซอร์-หำดไว่ทัน-ถนน  

นำนกิง-ร้ำนหยก-ตลำด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว  



    
ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร พิเศษ !!  เมนูเสี่ยวหลงเปำ 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก ณ  NEW YANGTE HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ 

 

 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร 
 น าท่านเดินทางสู่ SHANGHAI DISNEYLAND สวนสนุกแห่งที่ 6 แห่งอาณาจักรดิสนีย์ ซึ่งมีขนาดใหญ่

อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเป็นสวน
สนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซา ใกล้กับแม่น้ าหวงผู่ และสนามบินผู่ตง  สวนสนุก
เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่า เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 
2016  ซึ่งใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งสิ้นราว 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 
180,000 ล้านบาท โดยเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ ประกอบไปด้วย 6 ธีมปาร์ค และ 1 ฟรีโซนดังนี้DISNEY 
TOWN เป็นโซนแรกก่อนเข้าสวนสนุก โซนนี้ไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าชม ประกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้าน
จ าหน่ายของที่ระลึกต่างๆมากมาย อีกทั้งยังมี LEGO LAND ในโซนนีอี้กด้วย MICKEY AVENUE โซน
นี้จะเป็นโซนขายของที่ระลึกกับร้านอาหาร และก็จะมีส่วนของที่ฉายหนังการ์ตูนสั้นของมิกกี้เม้าส์ 
เหมาะกับการถ่ายรูปและนั่งพักผ่อนภายในสวนสนุกADVENTURE ISLE ดินแดนให้การผจญภัยที่จะท า
ให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกด าบรรพ์ ‘CASMP DISCOVERY’ 
พร้อมเชิญชวนให้ร่วมเดินส ารวจดินแดนที่แฝงไปด้วยปริศนาและความลึกลับ และลงเรือเข้าไปสู่ 
‘ROARING RAPIDS’ อุโมงค์ถ้ าปริศนาในช่องเขารอวร์ร่ิง ซึ่งเป็นที่อยู่ของจระเข้ยักษ์น่าเกรงขาม และ 
ROARING OVER THE HORIZON เป็นเคร่ืองเล่นแนว 4D จะพาเราบินชมธรรมชาติและสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆทั่วโลกTOMORROW LAND อีกหนึ่งไฮโลท์เด่นของสวนสนุกดิสนีย์ ที่มักจะสร้างโลกแห่ง
อนาคต เพื่อสร้างจิตนาการให้กับเด็กๆ พร้อมกับดีไซน์เคร่ืองเล่นสุดล้ าให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ ส าหรับ
ที่ดิสนีย์แลนด์แห่งใหม่นี้ เปิดตัวเคร่ืองเล่นที่มีจากวิดีโอเกมและภาพยนตร์ไซไฟชื่อดัง TRON รถไฟ
เหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ที่ถูกขนานนามไว้ว่า “LIGHTCYCLE POWER RUN” เป็นหนึ่งสุดยอด
รถไฟเหาะตีลังกาส าหรับเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ที่ห้ามพลาด  หรือจะเอาใจสาวก STAR WAR อย่าง 

วันท่ีส่ี เซ่ียงไฮ้ – เซ่ียงไฮ้ ดิสนียแ์ลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้ำทัวร์บริกำร)

   



“STAR WARS LAUCH BAY”ไ ด้ ถ่ า ย รู ป กั บ  DARTH VADERตั ว เ ป็ น ๆ GARDENS OF 
IMAGINATION มีจุดเด่นเร่ืองวัฒนธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแห่งนี้
ได้อย่างเต็มที่ สวนที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘WANDERING MOON TEAHOUSE’ เป็นโรง
น้ าชาที่พักผ่อนหย่อนใจที่งดงามอย่างลงตัว อีกทั้งยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตว์ของดิสนีย์ ดัดแปลงเป็น
เหล่า 12 นักกษัตริย์ ตามแบบปฏิทินจีน มี 2 เคร่ืองเล่นเบาๆเด็กๆเล่นได้ ผู้ใหญ่เล่นดี คือ FANTASIA 
CAROUSEL(ม้าหมุน) กับ DUMBO THE FLUING ELEPHANT TREASURE COVE เป็นธีมโจรสลัด 
เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ชื่อดัง THE PIRATES OF THE CARIBBEAN กลายเป็นเคร่ืองเล่นและการ
แสดงโชว์สุดตระการตา ที่หาชมได้แค่เพียงที่ เซี่ยงไฮ้ เท่านั้น จ าลองฉากต่างๆ ริมทะเล เคร่ืองเล่นไฮไลท์
คือ PIRATES OF THE CARIBBEAN – BATTLE FOR THE SUNKEN TREASURE เป็น เค ร่ืองเล่น
แนว 4D จะพาเรานั่ งเรือพจญภัยไปกับต่อสู้ของเรือ BLACK PEARL กับ FLYING DUTCHMAN 
น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี เค ร่ื อ ง เล่ น ม า ก ม า ย  เช่ น  ‘BARBOSSA’S REVENGE’ แ ล ะ  ‘SIREN’S 
REVENGE’FANTASY LAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย เป็นโซนที่ตั้งของปราสาทดิสนีย์ ที่มีชื่อว่า 
“ENCHANTED STOURYBOOK CASTLE” ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูน
ที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า, มิกกี้เมาท์, หมีพลู และเพื่อนๆตัวการ์ตูน
อันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน และยังโซนกิจกรรมอย่างเช่น “ONCE UPON A TIME ADVENTURE” เป็น
การพจญภัยภายในปราสาทดิสนีย์ พบเร่ืองราวของสโนว์ ไวท์ ผ่านจอภาพแบบสามมิติ หรือ “ALICE IN 
WONDERLAND MAZE” เป็ น ท าง เดิ น ผ่ าน เข าวงกต เพื่ อ เข้ าไป เจอตั วล ะครจาก  ALICE IN 
WONDERLAND  และเคร่ืองเล่นไฮไลท์ของโซนนี้ก็คือ “SEVEN DWARFS MINE TRAIN” นั่งรถไฟ
เข้าเหมืองแร่ไปกับคนแคระทั้ง 7 ชวนให้สนุกและหวาดเสียวได้พอสมควร 

 
 **อิสระอำหำรกลำงวัน และอำหำรค่ ำ ตำมอัธยำศัย** 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก ณ VIENNA HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ 

 
 
 



 
03.00 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติซ่ำงไห่ผู่ตง 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำแบบกล่อง 
06.50 น. น ำทุกท่ำนเหินฟ้ำกลับสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี X761 ระหว่ำงเดินทำงมี

บริกำร SNACK BOX 
10.15 น. เดินทำงถึง สนำมบินดอนเมือง โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ... 

*****************หมำยเหตุ : โปรแกรมนี้อำจมีกำรปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม********************* 

 
** หำกท่ำนท่ีต้องออกตั๋วภำยใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณำสอบถำมท่ีเจ้ำหน้ำท่ีทุกคร้ังก่อนท ำกำร 

ออกตั๋วเนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ** 

 

คณะยืนยันกำรเดินทำงที่ 20 ท่ำนมีหัวหน้ำทัวร ์
*** ขอบพระคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร ***   

 

อัตรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่ำน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอำยุไม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอำยุไม่เกิน12ปี) 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

รำคำ 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

07 – 11 กรกฏำคม2560 18,999 18,999 18,999 4,500 - 

11 – 15 สิงหำคม 2560 19,999 19,999 19,999 4,500 - 

08 – 12 กันยำยน 2560 16,999 16,999 16,999 3,500 - 

22 - 26 กันยำยน 2560 16,999 16,999 16,999 3,500 - 

13 – 17  ตุลำคม 2560 17,999 17,999 17,999 3,500 - 

18 – 22  ตุลำคม 2560 19,999 19,999 19,999 4,500 - 

19 - 23 ตุลำคม 2560 19,999 19,999 19,999 4,500 - 

20 – 24 ตุลำคม 2560 19,999 19,999 19,999 4,500 - 

27 – 31 ตุลำคม 2560 17,999 17,999 17,999 3,500 - 

 
***ค่ำบริกำรข้ำงต้น ยังไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้ำทัวร์ท่ำนละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่ำน*** 

 
 

วันที่ห้ำ เซ่ียงไฮ้ – กรุงเทพฯ   



หมำยเหตุ : ตำมนโยบำยของรัฐบำลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินค้ำพื้นเมือง ในนำมของร้ำนรัฐบำล คือ ใบชำ, หยก, บัวหิมะ , 
ผลิตภัณฑ์จำกผ้ำไหม, ร้ำนไข่มุก ซึ่งจ ำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ ทำงบริษัทฯ จึงอยำก
เรียนชี้แจงลูกค้ำทุกท่ำนว่ำ ร้ำนรัฐบำลทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับควำมพอใจของ
ลูกค้ำเป็นหลัก ไม่มีกำรบังคับใดๆ ท้ังสิ้น และถ้ำหำกลูกค้ำไม่มีควำมประสงค์จะเข้ำร้ำนรัฐบำลทุกเมือง หรือหำกท่ำน
ต้องกำรแยกตัวออกจำกคณะ  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 700 
หยวน /ท่ำน 

 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 
 ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายในวันสุดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้า

ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ทั้งสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ      
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย  
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

 ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท  (ส าหรับท่านที่เดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น)   
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้เดินทางจะต้อง

เสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท** 
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล  
 ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม

จากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 

เงื่อนไขกำรช ำระค่ำบริกำร 

 กรุณำช ำระเงินค่ำบริกำรเต็มจ ำนวน / ท่ำน หลังจำกกำรจองภำยใน 3 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชี                                                               
ธนำคำร    ไทยพำณิชย์  (สำขำ หนึ่งพัน)                                                                                                                                
ชื่อบัญชี      นำยโสฬส ศิริวัลลภ                                                                                                                                      
เลขท่ีบัญชี       175-239584-6 (ออมทรัพย์)                                                                                                                             



 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่
ต่ ากว่า 6 เดือน 

 นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่ ต้องช าระเงินค่าบริการเต็มจ านวน ภายใน 3 วันหลังจากท าการยืนยันการจอง  
 การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
 

เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง 
 กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อ

ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเคร่ืองบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึ งไม่สามารถ
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินท้ังหมดให้กับท่ำนทุกกรณี** 

 การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA 
FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

 การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน  
 

เงื่อนไขและข้อก ำหนดอ่ืนๆ 
 ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

 ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่าง
น้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 



 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิด
จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

 อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

 มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

 

ข้อแนะน ำก่อนกำรเดินทำง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

 สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

 กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เน่ืองจากรัฐบาลท้องถิ่นต้องการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม 

 IATA ได้ก ำหนดมำตรกำรเกี่ยวกับกำรน ำแบตเตอรี่ส ำรองขึ้นไปบนเคร่ืองบินดังนี้ 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเคร่ืองบินได้ในจ านวนและปริมาณที่จ ากัด ได้แก่ 
o แบตเตอร่ีส ารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 MAH หรือน้อยกว่า 100 WH สามารถน าขึ้นเคร่ืองได้ไม่มีการ

จ ากัดจ านวน  
o  แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 MAH หรือ100-160 WH สามารถน าขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกินคนละ 

2 ก้อน 
o แบตเตอร่ีส ารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 MAH หรือ 160 WH ห้ามน าขึ้นเคร่ืองในทุกกรณี 

 ห้ามน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เคร่ืองในทุกกรณี 
***************************************** 

 



เอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวประเทศจีน 
 หนังสือเดินทำง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด มีหน้าว่างส าหรับติดหน้าวีซ่าและ

ประทับตราเข้า-ออก อย่างน้อย 3 หน้าเต็ม หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าจีน ให้แนบมาด้วย 
 รูปถ่ำยสี ฉำกหลังสีขำว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป      ตัวอย่างรูปถ่ายท่ีได้มาตรฐานสถานทูต 

สถานทูตปฏิเสธไม่รับรูปถ่ายโพลารอย / รูปถ่ายสติ๊กเกอร์ /  
รูปชุดครุยรับปริญญา/รูปชุดราชการ /ห้ามใส่เสื้อแขนกุด  
และห้ามใส่เสื้อสีขาว ทุกชนิด(เน่ืองจากฉากหลังต้องเป็นสีขาว) 

 หลักฐำนส่วนตัว ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนา
ทะเบียนสมรส, ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่ำประเทศจีน ที่กรอกรายละเอียดชัดเจน
และถูกต้อง 

เงื่อนไขเอกสำรเพิ่มเติมกำรยื่นวีซ่ำประเภทต่ำงๆ 

 เอกสำรเพิ่มเติมกรณีผู้เยำว์  
     อายุ 6-18 ปีบริบูรณ์ ใช้  ส ำเนำสูติบัตร   พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา 

อายุต่ ากว่า 6 ปีบริบูรณ์ ใช้  สูติบัตร (ฉบับจริง)  พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา 
 กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทำงพร้อมบิดำมำรดำหรือคนใดคนหนึ่ง ต้องให้บิดาและมารดาท าหนังสือยินยอม

ให้เดินทางไปต่างประเทศ จากอ าเภอหรือเขตที่ท่านอยู่ 
 กรณีบิดาหรือมารดาของเด็ก มีสถานะหย่าหรือหม้าย ต้องแนบใบปกครองบุตรหรือใบสลักหลังท้ำยใบหย่ำมำด้วย 

เพื่อยืนยันการปกครองบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 กรณีเป็นสำวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ต้องยื่นหนังสือรับรองการท างาน, จดหมายชี้แจงตนเอง 

และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงพร้อมส าเนาย้อนหลัง 6 เดือน (ในบางกรณีอาจต้องไปแสดงตัวที่สถานทูต) และสามารถ
พ านักอยู่ในประเทศจีนได้ไม่เกิน 7 วันเท่านั้น 

 กรณีชำวต่ำงชำติท่ีท ำงำนหรือพักอำศัยในประเทศไทย ต้องยื่น ใบอนุญาตท างาน (ถ้ามี), จดหมายชี้แจงตนเองพร้อม
รายละเอียดที่อยู่ที่ชัดเจน สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงพร้อมส าเนาย้อนหลัง 6 เดือน (ในบางกรณีอาจต้องไปแสดงตัวที่
สถานทูต) โดยมีค่าบริการเพิ่ม 500-1000 บาท  

 ผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติจะต้องท า RE-ENTRY PERMIT ด้วยตนเองก่อนส่งเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า 
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับยื่นวีซ่ากรณีดังน้ี  

หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มสีเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเองที่สถานทูตจีน
โดยตรง / กรณีเป็น พระภิกษุ/สามเณร 

 ผู้ที่ประสงค์ใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ต้องท าวีซ่าจีน แต่ท่านจะต้อง 
รับผิดชอบในการขออนุญาตเข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง 

 

 
 



อัตรำค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ (เพิ่มเติม) ในกรณียื่นด่วน และส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
 กรณียื่นวีซ่ำด่วน (ใช้เวลำด ำเนินกำร 2-3 วันท ำกำร)  
o ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านละ 1,100 บาท (ส าหรับพาสปอร์ตไทยและพาสปอร์ตต่างชาติ) 

 กรณียื่นวีซ่ำด่วนพิเศษ (ใช้เวลำด ำเนินกำร 1 วันท ำกำร)  
o ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านละ 1,700 บาท (ส าหรับพาสปอร์ตไทยและพาสปอร์ตต่างชาติ) 

 พำสปอร์ตอเมริกำ จ่ายเพิ่มค่าวีซ่าประมาณ 3,600 บาท 
 

หมำยเหตุ 
 ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสถานทูต (สถำนทูตมีกำรโทรศัพท์สุ่มตรวจ) การบิดเบือนข้อมูลประการใดก็

ตาม อาจถูกระงับการออกวีซ่า และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่มีนโยบายคืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระ
ไปแล้ว 

 ทางบริษัทฯ บริการยื่นวีซ่าประเภทท่องเที่ยวแบบเข้าออก 1 คร้ัง ให้แก่ท่านซึ่งด าเนินการยื่นเป็นหมู่คณะและเป็นการ
ยื่นแบบปรกติ 4 วันท าการเท่านั้น 

 การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ซึ่งบางครั้งบริษัททัวร์ไม่
ทราบล่วงหน้าและอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์พร้อมของเอกสาร 

 การปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่ำประเทศจีน 
** กรุณำกรอกข้อมูลท้ังหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในกำรขอวีซ่ำของท่ำนเอง ** 

ชื่อ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 
................................................................................................................................................................................................. 
สถานะภาพ  □ โสด   ระบุชื่อบิดา..................................................ชื่อมารดา................................................................... 

□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส □ แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส 
         ระบุชื่อคู่สมรส  ..................................................................................................................................... 

□ หม้าย □ หย่า    
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน.............................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน.......................................เบอร์มือถือ.......................................................... 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน).......................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์โทรศัพท์........................................ เบอร์มือถือ....................................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา ..............................................................ต าแหน่งงาน
............................................................ 
ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา ............................................................................................................................................ 
รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์............................................................................................................ 

(กรุณำแจ้งเบอร์ท่ีสำมำรถติดต่อได้โดยสะดวก เนื่องจำก 
ทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 

ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ท่าน 
□ ออกค่าใช้จ่ายเอง □ ผู้ปกครองออกค่าใช้จ่ายให้ □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................................ 
ท่านมีประกันสุขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่ □  มี □ ไม่มี 
ถ้ามี กรุณาระบุชื่อบริษัทประกัน ............................................................................................................................................ 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 
ถ้าเคย กรุณาระบุวันที่..........................................สถานที่/เมือง....................................วัตถุประสงค์...................................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปประเทศอื่นหรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย 
ถ้าเคย กรุณาระบุวันที่.........................................ประเทศ...........................................วัตถุประสงค์........................................ 
ชื่อสมาชิกในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ 

 ชื่อ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ์ .......................................... 
 ชื่อ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ์ .......................................... 

ชื่อผู้ติดต่อได้ (กรณีฉุกเฉินที่ไม่ได้เดินทาง) ............................................... เบอร์โทรศัพท์.................................................... 
ความสัมพันธ์........................................................................................................................................................................... 
 
กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำเป็นดุลพินิจของทำงสถำนทูตฯเท่ำนั้น ทำงบริษัทเป็นเพียงตัวกลำงในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและ

บริกำรด้ำนเอกสำรให้แก่ผู้เดินทำงเท่ำนั้น 



 


