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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  

  

วนัที ่19 -23/20-24 /22-26 /26-30  เม.ย.60 10,900.- 

วนัที ่27 เม.ย.-01 พ.ค.60 / 28 เม.ย.-02 พ.ค. 60 12,900.- 

วนัที ่03-07/04-08/06-10/10-14 พ.ค.60 12,900.- 
วนัที ่10-14 / 11-15/13-17/17-21/18-22/20-24 พ.ค.60 

 

วนัที ่24-28/25-29/27-31 พ.ค.60 
10,900.- 

บนิตรงเซีย่งไฮ ้อูซ๋ ีหงัโจว  

             บฟุเฟ่ตน์ำนำชำต ิ5 วนั 3 คนื (XJ) 
โดยสำยกำรบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์
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วนัที ่15-19/22-26/29 ม.ิย.-03 ก.ค.60 10,900.- 
 

***รำคำยงัไมร่วมคำ่ VISA GROUP  1,000 บำท / ตอ่ทำ่น*** 
 

 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) (XJ760/00.15 -05.30) - - 

2 เซีย่งไฮ-้อูซ๋-ีพระใหญห่ลงิซาน(รวมรถราง)-รา้นไขม่กุ-หังโจว ✈ O O 
Hangzhou Xingcheng 

Hotel 

3 
ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี(ูเรอืเหมา)-หมูบ่า้นใบชาหลงจิง่-ถนน

โบราณเหอฝ่ังเจยี-รา้นผา้ไหม-เซีย่งไฮ ้
O O O 

Shanghai Baolong 

Hotel 

4 
รา้นนวดฝ่าเทา้+บวัหมิะ-หาดไวท่าน-อโุมงคเ์ลเซอร-์ขึน้หอ

ไขม่กุ-SKYWALK-รา้นหยก-ชอ๊ปป้ิงตลาดเฉงิหวังเมีย่ว 
O O O 

SHANGHAI WAN XIN 

HOTEL 

5 เซีย่งไฮ-้กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) ( XJ761 /06.50-10.15) ✈    

 

                       

***ยงัไมร่วมคำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่+คนขบัรถทำ่นละ 160 หยวน/ทรปิ*** 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ (สนำมบนิดอนเมอืง) 

21.30น. พรอ้มกนัที ่สนำมบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ (Terminal 1) ชัน้ 3 

ประต ู1 แถวที2่สายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ

และอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

วนัทีส่อง เซีย่งไฮ-้อูซ๋-ีพระใหญห่ลงิซำน(รวมรถรำง)-รำ้นไขม่กุ-หงัโจว 

00.15น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเซีย่งไฮโ้ดยเทีย่วบนิทีX่J760 

บรกิำรSNACK BOXบนเครือ่ง 

 

05.30 น. เดนิทางถงึ สนำมบนินำนำชำตผิูต่งเมอืงเอกเทศเซีย่งไฮ ้ซ ึง่ถอืเป็นชมุชนเกา่ตัง้แต่

ยคุสามกก๊ (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมูบ่า้นชาวประมง จนถงึสมยัราชวงศซ์ง่ 
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ไดเ้ปลีย่นแปลงเป็นเซีย่งไฮซ้ ึง่ขณะนัน้เป็นเพยีงชมุชนเล็กๆ หลังจากสงครามฝ่ิน  

ค.ศ. 1848 ตัวเมอืงเซีย่งไฮถ้กูเปิดเป็นเมอืงทา่และเขตเชา่ของนานาชาต ิตัง้อยูร่มิ

แมน่ ้าหวงผู ่หา่งจากปากแมน่ ้าแยงซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คอื  

เขตผูต่ง(ใหม)่ 

เชำ้ จากนัน้เดนิทางสู ่ เมอืงอูซ๋ ี ซึง่เป็นเมอืงอตุสาหกรรมเบา และมฉีายาวา่ เมอืงเซีย่งไฮ ้

นอ้ย เดมิมชีือ่วา่ ซซีานเลา่กนัวา่เมือ่สองพันปีกอ่นมกีารผลติดบีกุในเมอืงนีแ้ละตอ่มาแร่

ดบีกุถกูขดุเจาะจนหมดสิน้ แตบ่งัเอญิมคีนขดุพบศลิาจารกึโบราณชิน้หนึง่มใีจความวา่ 

“มอีาวธุ แผน่ดนิจะไมส่งบ หากปราศจากอาวธุแผน่ดนิจะรม่เย็นเป็นสขุ” จงึไดเ้ปลีย่นชือ่

ใหมว่า่อูซ๋ ี แปลวา่ไมม่ตีะกัว่น าคณะเดนิทางสูว่ดัหลงิซาน นมสัการ พระใหญห่ลนิ

ซำนตำ้ฝอ (พระพทุธเจำ้ปำงประสตู)ิ ชมการแสดงสรงน ้าพระ (เกา้มงักร) จากนัน้น่ัง

รถกอลฟ์ สูพ่ระพทุธรปูขนาดใหญ ่สงู 88 เมตร เป็นพระพทุธรปูปางหา้มญาต ิลกัษณะ

พระพักตรส์งา่งาม  เชญิทา่นไหวพ้ระขอพรตามอธัยาศยั 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย จากนัน้แวะชม รำ้นไขม่กุ สนิคา้ทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของเมอืงจนี มสีนิคา้ใหเ้ลอืก

ซือ้เลอืกชมมากมาย ไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ เชน่ สรอ้ยคอสรอ้ยขอ้มอื แหวน ก าไล 

หรอืจะเป็นเครือ่งส าอาง เชน่ ครมีไขม่กุ ผงไขม่กุ เป็นตน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืง

หงัโจว ซึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเจอ้เจยีง ซึง่มคีวามมัง่คั่งมากทีส่ดุแหง่หนึง่เป็น

แหลง่เภสชัอตุสาหกรรมและสถาบนัศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของประเทศจนี ซึง่ใน

อดตีมคี าเปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหังโจวและซโูจววา่ “บนฟ้ามสีวรรค ์บน

ดนิม ีซ(ูโจว) หัง(โจว)” เพลดิเพลนิกบัทวิทศันอ์นังดงามสองฟากถนน 

ใชเ้วลำ
เดนิทำง

ประมำณ 3 
ช.ม 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

ทีพ่กั Hangzhou Xingcheng Hotel หรอืเทยีบเทำ่ หงัโจว 

วนัทีส่ำม     ลอ่งเรอืทะเลสำบซหีู(เรอืเหมำ)-หมูบ่ำ้นใบชำหลงจิง่-ถนนโบรำณเหอฝั่งเจยี- 

                  รำ้นผำ้ไหม-เซีย่งไฮ ้

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

 น าทา่นลอ่งทะเลสำบซหี(ูเรอืเหมำ)เนือ่งมาจากตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของเมอืงหงัโจ

วทะเลสาบมลีักษณะใกลเ้คยีงกบัวงร ีมเีนือ้ที ่5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 

15 กโิลเมตร น ้าลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร สามดา้นถกูลอ้มรอบดว้ยภเูขาและอกีหนึง่ดา้นเป็น
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เมอืงรอบซหีปูระกอบไปดว้ยสถานทีส่ าคญัมากกวา่30แหง่และสถานทีช่มทวิทศัน์

มากกวา่40แหง่โดยจดุส าคญัก็ไดแ้กห่นึง่ภเูขาสองทางสามเกาะหา้ทะเลสาบ และสบิ

ทวิทศัน ์น าทา่นลอ่งเรอืผา่นชม สะพานขาดซึง่เป็นทีม่าของต านานเรือ่ง“นางพญางู

ขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทรน์ ้าลกึตลอดจนชมธรรมชาตอินังดงามสดชืน่

รอบๆ ทะเลสาบแหง่นีท้ีไ่ดรั้บสมญานามจากนักทอ่งเทีย่ววา่ “พฤกษชาตใินนครนิทร”์ 

** หมำยเหต ุ: หำกกรุป๊ออกเดนิทำงไมถ่งึ 15 ทำ่น ลอ่งทะเลสำบซหี ูทำง

บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มใ่ชเ้รอืเหมำ ** 

จากนัน้น าทา่นสู ่หมูบ่ำ้นเหมยเจยีอ ู(ไรช่ำหลงจิง่) แหลง่ผลติใบชาเขยีวทีข่ ึน้ชือ่

ของจนี ใหท้า่นไดช้มิชาขึน้ชือ่ โดยกลา่วกนัวา่ “ดืม่ชาหลงจิง่ เพยีง 1 จบิ ปากจะหอม

ตลอดวัน” 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   ไกข่อทำน 

หมพูนัปี 

บำ่ย จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนโบรำณเหอฟงัเจีย่ สนิคา้มากมาย เป็น ใหท้า่นซือ้ไปเป็น

ของฝากของทีร่ะลกึเชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่ง ๆ  เยีย่มชม รำ้นผำ้ไหม

จนี ผลติภณัฑท์ีท่ าจากไหม ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ ผา้พันคอ ฯลฯ ชมวธิกีารน าเสน้ไหม

ออกมาผลติเป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครือ่งจักร ชมการดงึใยไหมรังแฝด เพือ่มาท าไสน้วมผา้หม่

ไหม เหมาะกบัการซือ้เป็นทัง้ของ 

ใชเ้วลำ

ประมำณ 

2 ชม. 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่ Shanghai Baolong Hotel 4 ดำวลบหรอืเทยีบเทำ่ เซีย่งไฮ ้

วนัทีส่ ี ่          รำ้นนวดฝ่ำเทำ้+บวัหมิะ-หำดไวท่ำน-อโุมงคเ์ลเซอร-์ข ึน้หอไขม่กุ-SKYWALK-รำ้นหยก-ชอ๊ปป้ิง

ตลำดเฉงิหวงัเมีย่ว 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

 น าทา่นสู ่รำ้นนวดฝ่ำเทำ้ และยำแผนโบรำณเป่ำซูหลงิ พรอ้มฟังการบรรยาย

สรรพคณุของสมนุไพรจนี หรอืในชือ่วา่ ยาบวัหมิะ ซือ้ยาแกน้ ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ “ยำ

บวัหมิะ”ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและใหท้า่นไดน้วดฝ่าเทา้ผอ่นคลายกบัยาสตูรพเิศษ 

หมำยเหต ุ : ขอควำมรว่มมอืลกูคำ้...กรณุำแชเ่ทำ้ และนวดฝ่ำเทำ้ทกุทำ่น (หำก

ทำ่นใดมคีวำมประสงคจ์ะไมแ่ชเ่ทำ้และนวดฝ่ำเทำ้ ...กรณุำจำ่ยเพิม่ทำ่นละ 300 

หยวน  จากนัน้สูบ่รเิวณ หำดไวท่ำน ตัง้อยูบ่นฝ่ังตะวันตกของแมน่ ้าหวงผูม่คีวามยาว

จากเหนอืจรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ ือ่วา่“พพิธิภณัฑ์

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 5 of 14                                                                                                                

   

 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์    SHA-XJ005 CHANGHAI HUNGJUL 5D3N-XJ-W07 

สถำปตัยกรรมนำนำชำต”ิถอืเป็นสญัลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ของนครเซีย่งไฮอ้กีทัง้ถอืเป็น

ศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของเซีย่งไฮต้ลอดแนวยาวของ

หาดไวท่านเป็นแหลง่รวมศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบ

โรมนัโกธคิบารอครวมทัง้การผสมผสาน ระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเป็น

ทีต่ัง้ของหน่วยงานภาครัฐเชน่ กรมศลุกากร โรงแรม และส านักงานใหญข่องธนาคาร

ตา่งชาตเิป็นตน้ น าทา่น ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์ใตแ้มน่ ้าหวงผูล่งไป 50 เมตรภายใน

อโุมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอรเ์ป็นรปูตา่งๆ ตืน่ตาตืน่ใจ น าทา่นขึน้สู ่หอไขม่กุ ตัง้อยู่

ฝ่ังผูต่งรมิแมน่ ้าหวังผู ่เขตลูเ่จยีจุย่ แลว้เสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1993 มคีวามสงู 468 เมตร 

นับเป็นหอ TV ทีส่งูทีส่ดุในเอเชยีและสงูอนัดับ 3 ของโลก หอ TV ดภูายนอกเป็นลกู

เหล็กกลม 15 ลกู อยูต่า่งมมุตา่งระดบั ลกูเหล็กกลมทีอ่ยูต่อนกลางของหอเป็นหอชมววิ

ทีก่วา้งขวาง สามารถชมววิทวิทศันข์องเซีย่งไฮไ้ดท้กุดา้น ซึง่ปัจจบุนัหอไขม่กุถอืเป็น

สญัลักษณ์ของเมอืงเซีย่งไฮอ้กีดว้ยใหท้า่นไดช้มววิรอบนครเซีย่งไฮม้มุสงู SKY 

WALK บนหอไขม่กุทีค่วามสงู 259 เมตรจากพืน้ดนิ 

กลางวัน บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  ....อำหำรบฟุเฟตน์ำนำชำต ิGOLDEN 

JAGUAR ระดบั 6 ดำวทำ่นจะไดช้มิอำหำรกวำ่ 200 ชนดิ อำท ิหฉูลำมรงันก

หอยนำงรม ปลำดบิ สเตก๊เนือ้ เป็ด ไกง่วงแพะยำ่ง กุง้ทอด ติม่ซ ำ รวมถงึเคก้

หลำกหลำยชนดิ พเิศษ!!!!! เครือ่งดืม่ไมอ่ ัน้ เชน่ ชำเขยีวหลงจิง่ ชำอวูห่ลง น ำ้

ผลไม ้เบยีรท์อ้งถิน่ ไวนแ์ดงทอ้งถิน่  

บฟุเฟ่ต์

นำนำชำต ิ

GOLDEN 

JAGUAR 

 

ป่ำย จากนัน้แวะชมอญัมณีล ้าคา่ หยก เป็นเครือ่งประดับทีน่ยิมกนัอยา่งแพรห่ลายเพราะเชือ่

วา่ใส ่แลว้จะชว่ยป้องกนัอนัตรายได ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผี

เซยีะสตัวม์งคลทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี น าทา่นสู ่ตลำดเฉนิ

หวงัเมีย่ว หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ ศาลเจา้พอ่หลกัเมอืง เคยตัง้อยูใ่จกลางเมอืงเกา่ ซึง่ได ้

กลายเป็นศนูยร์วมสนิคา้และอาหารพืน้เมอืงทีแ่สดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซีย่งไฮซ้ ึง่มี

การผสมผสานระหวา่งอดตีและปัจจบุนัไดอ้ยา่งลงตวั ซึง่เป็นยา่นสนิคา้ราคาถกูทีม่ชี ือ่

อกียา่นหนึง่ของนครเซีย่งไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่  ณ ภตัตำคำร   เสีย่วหลงเปำ 

ทีพ่กั SHANGHAI WAN XIN HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ เซีย่งไฮ ้

  วนัทีห่ำ้      เซีย่งไฮ-้กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์    SHA-XJ005 CHANGHAI HUNGJUL 5D3N-XJ-W07 

03.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิผูต่ง  

06.50 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่XJ761บรกิำรSNACK BOXบนเครือ่ง  

10.15 น. เดนิทางกลับถงึสนำมบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  

 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำพเิศษไมม่รีำคำเด็ก พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่19-23/20-24/22-26/26-30 เม.ย.60 10,900 3,900 

วนัที ่27 เม.ย.-01 พ.ค. /28 เม.ย.-02 พ.ค.60 12,900 3,900 

วนัที ่03-07/04-08/06-10/10-14 /11-15 พ.ค.60 12,900 3,900 

วนัที ่11-15/13-17/17-21/18-22 พ.ค.60 10,900 3,900 

วนัที ่20-24/24-28/25-29 พ.ค.60 

วนัที ่ 27-31 พ.ค.60 
10,900 3,900 

วนัที ่15-19/22-26/29 ม.ิย.-03 ก.ค.60 10,900 3,900 

รำคำไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ไมร่บัจอยแลนด ์ 

 

                       

***ยงัไมร่วมคำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่+คนขบัรถทำ่นละ 160 หยวน/ทรปิ*** 

**หวัหนำ้ทวัรไ์ทยขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของลกูคำ้** 

 

ขอ้ควรทรำบ : รำ้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื รำ้นนวดฝ่ำเทำ้+บวัหมิะ,รำ้นชำ, ไขม่กุ และรำ้นหยก ซึง่จ ำเป็นตอ้ง

บรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะมผีลกบัรำคำทวัร ์จงึตอ้งเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทำ่นทรำบวำ่ ทกุรำ้น
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จ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุทำ่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลำรำ้นละประมำณ 60-90 นำท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัควำมพอใจ

ของลกูคำ้เป็นหลกั  ไมม่กีำรบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ (หำกทำ่นใดอยูใ่นรำ้นไมถ่งึ ตำมเวลำทีร่ำ้นก ำหนด...และไมเ่ขำ้

รว่มกจิกรรมทีท่ำงรำ้นจดัไวใ้ห ้ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ ทำ่นละ 300 หยวน ตอ่ทำ่น ตอ่รำ้น 

 

** ลกูคำ้ทีบ่นิกบัสำยกำรบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีงือ่นไขเพิม่ตำมรำยละเอยีดดำ้นลำ่งดงันี*้* 
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*หมำยเหต.ุ..ส ำหรบัผูโ้ดยสำรทีต่อ้งกำรน ัง่ในโซน Quiet Zone และ บรเิวณทำงออกฉุกเฉนิจะตอ้งมี

คณุสมบตัติำมเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

- ผูโ้ดยสำรจะตอ้งมอีำย ุ10 ปีข ึน้ไป ส ำหรบัทีน่ ัง่ Quiet Zone 

- ผูโ้ดยสำรทีไ่มไ่ดเ้ดนิทำงรว่มกบัผูโ้ดยสำรทีม่อีำยตุ ำ่กวำ่ 10 ปี (เด็กหรอืทำรก) 

- มคีวำมพรอ้มทำงดำ้นรำ่งกำยและจติใจเพือ่ทีจ่ะชว่ยเหลอืลกูเรอืในกรณีฉุกเฉนิ 

- สำมำรถเขำ้ใจค ำแนะน ำในกรณีฉุกเฉนิฉบบัพมิพ/์ค ำพดูได ้

- อำย ุ15 ปีข ึน้ไป ส ำหรบัทีน่ ัง่บรเิวณทำงออกฉุกเฉนิ 

- ไมใ่ชผู่ท้ ีก่ ำลงัต ัง้ครรภ ์

- ไมไ่ดซ้ือ้ทีน่ ัง่เสรมิ 

ส ำหรบัเหตผุลดำ้นควำมปลอดภยั ทำงสำยกำรบนิขอสงวนสทิธิใ์นกำรก ำหนดทีน่ ัง่ใหมบ่นเครือ่ง หำก

ผูโ้ดยสำรไมม่คีณุสมบตัติำมเกณฑท์ีก่ลำ่วไวข้ำ้งตน้  

 

 

2. ทำงแอรเ์อเชยีมนี ำ้หนกักระเป๋ำใหท้ำ่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วกำรเดนิทำง ทำ่นใดประสงคจ์ะซือ้น ำ้หนกัเพิม่

กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ที ่ณ วนัจองทวัร.์..อตัรำคำ่สมัภำระตำมรำยละเอยีดดำ้นลำ่ง.. 

3.  สว่นลกูคำ้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่ก ีย่วกบักำรกฬีำ อำทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คำ่สมัภำระเป็นคำ่อปุกรณ์กฬีำ

เพิม่เตมิแยกจำกคำ่สมัภำระ ตำมรำยละเอยีดดำ้นลำ่ง  

 

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

รำคำ [จำ่ยเพิม่] บำท - 500.- 750.- 1,100.- 

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

 

** ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัซือ้น ำ้หนกัเพิม่หลงัจำกท ำกำรจองแลว้ ถำ้ลกูคำ้มนี ำ้หนกัเกนิก ำหนดตอ้งจำ่ย

คำ่สมัภำระเพิม่หนำ้เคำนเ์ตอรต์ำมอตัรำทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 

1.สำยกำรบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซใ์ชร้ะบบกำรจองทีน่ ัง่เป็นแบบสุม่ทีน่ ัง่วำ่ง อำจจะท ำใหค้รอบครวั

ทีม่ำดว้ยกนัไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั...หำกลกูคำ่ทำ่นใดประสงคจ์ะจองทีน่ ัง่ตดิกนัจะมรีำยละเอยีดกำร

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรซือ้ทีน่ ัง่เพิม่…ดงัภำพดำ้นบน 
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เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ เพือ่

เช็คขอ้มลูควำมถกูตอ้งของรำยกำรทวัรร์วมท ัง้ไฟลบ์นิและเวลำนดัหมำยทวัร ์หำกเกดิควำมผดิพลำด ทำง

บรษิทัไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทำง 

4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

   4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

   4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

   4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

   4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดย

ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองมจี านวนผูใ้หญ ่ไมถ่งึ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้

แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท

ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู 

เพิม่เตมิกบัทำงเจำ้หนำ้ที ่** 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่ รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

 เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 8.กระเป๋าเดนิทางน ้าหนักทีส่ายการบนิก าหนด  ทา่นละ 1 ใบ (20 กโิลกรัม) 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่หอ้งพกัเดีย่วตามอตัรา 

3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว                 

8. คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และ คนขบัรถ  ทำ่นละ  160 หยวนตอ่คน/ทรปิ  //หวัหนำ้ทวัรไ์ทยแลว้แตด่ลุยพนิจิ 

9.คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่ขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี แบบวซีำ่กรุป๊  
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เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

- สง่ส าเนาพาสปอรต์ กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วัน 

วซีา่กรุ๊ป ทางบรษัิจจะสง่ชือ่เขาทางสถานทตูจนีเพือ่ขอรับการตรวจลงตรา ณ ชอ่งทางอนุญาตของดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 

ซึง่สามารถเขา้ไปพ านักเพือ่การทอ่งเทีย่วเป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 15 วัน 

-อาชพีของลกูคา้  

**หมำยเหต*ุ*  

เอกสารตอ้งไดก้อ่นลว่งหนา้ 10 วัน ไมเ่สยีคา่วซีา่ หากไดเ้อกสารหลัง 10 วัน กอ่นเดนิทาง หากไดเ้อกสารหลงั 10 วัน 

กอ่นเดนิทาง เสยีคา่วซีา่เพิม่ 500 บาท กรณีทีล่กูคา้มวีซีา่จนีอยูแ่ลว้ หรอื ยืน่เอง หักคนื 1,000 บาท 

 

 

**กรณีลกูคำ้มคีวำมประสงคย์ืน่ค ำขอแบบวซีำ่เดีย่ว** 

คา่บรกิารเพิม่เตมิดังนี ้

- ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

- ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

เอกสำรในกำรท ำวซีำ่จนีส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำง (วซีำ่เดีย่ว) 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถำ่ยหนำ้ตรง รปูส ี1.5 X 2 น ิว้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ต ิก๊เกอร ์หรอืรปูพร ิน้จำก

คอมพวิเตอร ์ หำ้มใสเ่ส ือ้สขีำว หำ้มใสชุ่ดขำ้รำชกำร ชุดนกัศกึษำ หรอืชุดครยุ รบัปรญิญำ ตอ้งไม่

สวมหมวก ไมส่วมแวน่ตำด ำ ตอ้งเห็นใบหู 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่

เอกสารยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

      - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณี

ฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทรำบวำ่ หำกสถำนทตูตรวจสอบไดว้ำ่ให้

ขอ้มลูเท็จ อำจมกีำรระงบักำรออกวซีำ่ เลม่ทีม่ปีญัหำ (สถำนทตูมกีำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

**เป็นวซีา่กรุ๊ป ตอ้งไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถกูยกเลกิทันท ีไมส่ามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้

อืน่ๆได ้และกรณียกเลกิเดนิทาง ไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี  กรณีเก็บคา่วซีา่จนีทา่นละ 1,000 บาท / กรณี

ตอ้งการยืน่เป็นวซีา่เดีย่ว ส าหรับคนไทยเกบ็คา่วซีา 1500 บาท //ส าหรับตา่งชาตเิกบ็เพิม่ 1600 บาท  //ยกเวน้พาส

อเมรกิา เก็บ 5,060 บาท** ดังนัน้ กรณีลกูคา้มวีซีา่แลว้  กรณุาแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 5-

7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทตูจนีอยูใ่นระหวำ่งจดัระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม ่กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทตู และบำงคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่รำบลว่งหนำ้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 

    - เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

   อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รปูถำ่ยหนำ้ตรง รปูส ี1.5 X 2 น ิว้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ต ิก๊เกอร ์ 

หรอืรปูพริน้จำกคอมพวิเตอร ์หำ้มใสเ่ส ือ้สขีำว หำ้มใสชุ่ดขำ้รำชกำร ชุดนกัศกึษำ หรอืชุดครยุ 

รบัปรญิญำ ตอ้งไมส่วมหมวก ไมส่วมแวน่ตำด ำ ตอ้งเห็นใบหู 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

        5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

 ยืน่วซีำ่ดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ  1,050 บำท 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 
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สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดย 

ไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

ประกำศ  

เนือ่งจำกสภำวะน ำ้มนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ำ้มนัข ึน้ใน

อนำคต ซึง่ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษนี ำ้มนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

**เนือ่งจำกสถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

ชือ่-นำมสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์ำ้น........................................ 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 

ต ำแหนง่งำน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ (ภาษาองักฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

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

..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 
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(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................

เดอืน............................ปี............................ 

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รำยชือ่บคุคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 

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

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

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

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

 

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไมส่ะดวก

ภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 

 

 

 


