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เซีย่งไฮ ้อูซ๋ ีลอ่งเรอืราตร ี
4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิ แอรไ์ชนา่ 

 เร ิม่ตน้เพยีง 15,900.- 

 

 ลอ่งเรอืชมทวิทัศน ์บนทะเลสาบซหี ูดั่งบทกวทีีว่า่ ซหีเูหมอืนนางไซซ ีซหีสูวยทกุฤดกูาล 

 รา้น Starbucks Reserve Roastery สาขาเซีย่งไฮ ้ใหญท่ีส่ดุในโลก 
 ชมหาดไวท่าน ชอ้ปป้ิง ถนนนานกงิและ ตลาดรอ้ยปี เฉงิหวงัเมีย่ว 
 ลอ่งเรอืยามราตร ีคลองขดุโบราณอูซ๋ ีชมแสงส ี
 ERA INTERSECTION OF TIME กายกรรมเซีย่งไฮ ้โชวผ์สมผสานระหวา่งกายกรรม บวกกับความทันสมยั 
 เมนูพเิศษ...ไกแ่ดง, ไกข่อทาน ,หมพัูนปี, ซโีครงหมอููซ๋ ี
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   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่17 – 20 ส.ค. 61 15,900.- 

วนัที ่07 – 10 ก.ย. 61 16,900.- 

วนัที ่21 – 24 ก.ย. 61 16,900.- 

วนัที ่20 – 23 ต.ค. 61 18,900.- 

วนัที ่27 – 30 ต.ค. 61 16,900.- 

วนัที ่02 – 05 พ.ย. 61 16,900.- 

วนัที ่07 – 10 ธ.ค. 61 17,900.- 

วนัที ่30 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค.62 20,900.- 

 

ราคารวมคา่วซีา่เดีย่ว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,500 บาทแลว้ 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ + ไกดท์อ้งถ ิน่ทา่นละ 150 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

กรณีผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่นขอเก็บทปิเพิม่ 50 หยวน/รวมเป็น 200 หยวนตอ่ทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– เซีย่งไฮ ้– อูซ๋ ี– เมอืงจ าลอง
สามก๊ก (รวมรถอทุยาน) – พพิธิภัณฑก์าน ้าดนิทราย – ล่องเรอื
ชมววิแมน่ ้าอูซ๋ยีามค ่าคนื 

✈ 🍽 🍽 

VEEGLE SINCERE 
HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

2 
ศูนย์เพาะเลี้ยงไข่มุกอู๋ซี – เซี่ยงไฮ ้– วัดตงหลิง – นมัสการ
วหิารเจา้แมก่วนอมิทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก – ศนูยก์ารแพทยจ์นีแผน
โบราณ – อโุมงคเ์ลเซอร ์– หาดไวท่าน  

🍽 🍽 🍽 

PUJIANG Berkesy 
Residence 
หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

3 
ศูนย์อัญมณีหยก – ตึก SWFC – ถนนนานกงิ – STARBUCKS 
RESERVE ROASTERY – ชมโชว์ ERA SHANGHAI CIRCUS 
WORLD  

🍽 🍽 🍽 

PUJIANG Berkesy 
Residence 
หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

4 
ศนูยผ์า้ไหมถงเซยีง – ผลติภณัฑย์างพารา – วดัหลงหวั – 
ตลาดรอ้ยปีเฉงิหวังเมีย่ว – เซีย่งไฮ ้– กรงุเทพ 🍽 🍽 

🍽

✈ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ–  เซีย่งไฮ ้– อูซ๋ ี– เมอืงจ าลองสามกก๊ – พพิธิภณัฑก์าน า้ดนิ

ทราย – ลอ่งเรอืชมววิแมน่ า้อูซ๋ยีามค า่คนื 

01.20 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิประต ู10 เคาน์เตอร ์U สายการบนิ แอรไ์ชนา่ โดยมี

เจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุ

ทา่น 

04.10 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืเซีย่งไฮ ้โดยเทีย่วบนิที ่CA7806 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

09.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิูต่งเมอืงเอกเทศเซีย่งไฮ ้ซ ึง่ถอืเป็นชมุชนเกา่ตัง้แต่ยคุสามก๊ก (ปี

ค.ศ.220-280) เป็นหมูบ่า้นชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศซ์ง่ไดเ้ปลีย่นแปลงเป็นเซีย่งไฮซ้ ึง่ขณะนัน้เป็น

เพยีงชมุชนเล็กๆหลังจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตัวเมอืงเซีย่งไฮถู้กเปิดเป็นเมอืงท่าและเขตเชา่ของ

นานาชาต ิตัง้อยู่รมิแม่น ้าหวงผู่ ห่างจากปากแม่น ้าแยงซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ 

เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซ(ีเก่า) กัน้โดยแม่น ้าหวงผู่ น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง น าท่าน

เดนิทางสู ่เมอืงอูซ๋ ีซ ึง่เป็นเมอืงอตุสาหกรรมเบา และมฉีายาวา่เมอืงเซีย่งไฮน้อ้ยเดมิมชีือ่วา่ ซซีานเล่า

กันว่าเมือ่สองพันปีกอ่นมกีารผลติดบีกุในเมอืงนี้และต่อมาแร่ดบีุกถูกขดุเจาะจนหมดสิน้แต่บังเอญิมคีน

ขดุพบศลิาจารกึโบราณชิน้หนึง่มใีจความว่า “มอีาวุธ แผ่นดนิจะไม่สงบ หากปราศจากอาวุธแผ่นดนิจะ

รม่เยน็เป็นสขุ”  จงึไดเ้ปลีย่นชือ่ใหมว่า่ อูซ๋ ีแปลวา่ไมม่ตีะกัว่ 

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตคาร 

 น าท่านเขา้ชม "โรงถา่ยภาพยนตรส์ามกก๊" สถานทีถ่่ายท าหนังของสถานี CCTV ตัง้อยูร่มิทะเลสาบ

ไทวู่ ่เนือ่งจากเรือ่งสามกก๊นีเ้ป็นเรือ่งราวทีป่ระพันธผ์สมกบัเรือ่งจรงิในประวัตศิาสตรใ์นชว่งปลายราชวงศ์

ฮั่น จนกลายมาเป็นนิยายคลาสสิคของจีนที่ชาวไทยก็รูจั้กดี เรื่องราวของสามก๊กนั้นเต็มไปดว้ย

รายละเอยีดและฉากหลายสถานที ่ทางสถานีโทรทัศน์ CCTV จงึไดส้รา้งฉากขึน้แบบถาวร และเมือ่ถา่ย

ท าเสร็จแลว้จงึเป็นแหล่งท่องเทีย่วอกีแห่งหนึง่ในเมอืงอู๋ซ ีน าท่าน เยีย่มชม พพิธิภณัฑก์าน า้ชาดนิ

ทราย เป็น พิพธิภัณฑ์ที่รวบรวม ศลิปะ เครือ่งปั้นดนิเผา ในรูปแบบกาน ้าชาจากทั่วทุกสารทิศของ

แผ่นดนิจนี แสดงถงึความมั่งคั่งของวัฒนธรรมการดื่มชาที่ยาวนานในอดีต ตัง้แต่พบุรุษจนถงึปัจจุบัน 

มากกวา่ 4,000 ปี 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่น ลอ่งเรอืยามราตรเีมอืงอูซ๋ ีเสน่หข์องการลอ่งเรอืเมอืงอูซ๋ยีามค ่าคนืนัน้คอืความสวยงามแสงสี

ของดวงไฟ คอืฟังเสยีงน ้าไหลยามค ่าคนื ทีม่เีงาตกึรามบา้นชอ่งทีส่ะทอ้นอยูใ่นน ้า ความสวยงามเปรยีบ

ดั่งความงามดั่งความฝันหรือภาพวาดที่สวยงาม คลองขุดโบราณแห่งนี้เป็นที่นิยมส าหรับคู่บ่าวสาว

ส าหรับพรเีวดดิง้และเป็นสถานทีย่อดนยิมของเหลา่นักท าหนังซึง่ผลติผลงานทางโทรทัศนอ์อกมาหลาย

เรือ่ง นักทอ่งเทีย่วจากทั่วทกุสารทศิก าลังใหค้วามสนใจสถานที ่สดุแสนโรแมนตกิแหง่นี ้

 
  VEEGLE SINCERE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่2 ศนูยเ์พาะเลีย้งไขมุ่กอูซ๋ ี– เซีย่งไฮ ้– วดัตงหลงิ – นมสัการวหิารเจา้แมก่วนอมิทีใ่หญท่ีสุ่ดใน

โลก –ศนูยก์ารแพทยจ์นีแผนโบราณ – อโุมงคเ์ลเซอร ์– หาดไวท่าน 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 แวะชม ศนูยเ์พาะเลีย้งไขม่กุ สนิคา้ทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของเมอืงจนี มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้เลอืกชม

มากมาย ไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ เชน่ สรอ้ยคอสรอ้ยขอ้มอื แหวน ก าไล หรอืจะเป็นเครือ่งส าอาง เชน่ 

ครมีไขม่กุ ผงไขม่กุ เป็นตน้  จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางูเ่มอืงเซีย่งไฮ ้ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย  น าท่านนมัสการ เจา้แม่กวนอมิ ณ วดัตงหลนิ หนึ่งในวัดเก่าแก่ของเมืองเซีย่งไฮ ้เริม่สรา้งในสมัย

ราชวงศห์ยวน ในปี ค.ศ. 1308 แต่ตัววัดไดถู้กท าลายหลายครัง้ จะมเีพยีงสว่นโบสถเ์ท่านัน้ทีเ่หลอือยู ่

น าท่านชม วหิารเจา้แม่กวนอมิ  เป็นอาคารทองแดงสูง 20 เมตร กวา้ง 10 เมตร ภายในมีภาพสลัก

พระพุทธรปู 999 องค ์  ทันสมยั จากนัน้ ชมศนูยส์มนุไพรและคน้ควา้ ยาแผนจนีโบราณ เป่าซหูลงิ 

หรอืในชือ่ว่า ยาบัวหมิะ ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีง ชมวดีทีัศน์และฟังพรรยายสรรพคุณของยาสมุนไพร

จนีแต่ละชนดิ น าท่านสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ตัง้อยูบ่นฝ่ังตะวันตกของแมน่ ้าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือ

จรดใตถ้งึ 4 กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ ือ่ว่า “พพิธิภัณฑน์านาชาต”ิ ถือเป็นสัญลักษณ์ที่

โดดเด่นของนครเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารที่ส าคัญ แห่งหนึง่ของ

เซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรม

แบบโรมัน โกธคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทีต่ัง้ของ

หน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศุลกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ของ น าท่านน่ัง รถไฟอุโมงเลเซอร ์

ลอดอโุมงคใ์ตแ้ม่น ้าหวังผู่ ซ ึง่เป็นอโุมงคส์รา้งลกึลงไปจากพืน้แมน่ ้า 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายใน

ประดับตกแตง่ดว้ยไฟเลเซอรเ์ป็นรปูตา่งๆ   

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
  พกัที ่SHANGHAI BERKESEY RESIDENCE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่3 ศูนยอ์ญัมณีหยก – ตกึ SWFC – ถนนนานกงิ – STARBUCKS RESERVE ROASTERY – ชม

โชว ์ERA SHANGHAI CIRCUS WORLD 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 แวะชม อัญมณีล ้าค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชือ่ว่าใส่ แลว้จะช่วย

ป้องกันอันตรายได ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสัตวม์งคลทีม่คีุณภาพและมี

ชื่อเสียงของประเทศจีน จากนั้นน าท่านขึ้นชมวิวบน ตึก SWFC ชั ้นที่  100 (Shanghai World 

Financial Center-SWFC) เป็นตกึสงูทีส่ดุในประเทศจนีดว้ยความสงูถงึ 492 เมตร ม ี101 ชัน้ บนพืน้ที ่

381,600 ตารางเมตร ใหท้่านชมทัศนียภาพอันงดงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก และสามารถ

มองเห็นตกึจนิเมา่ หอไขม่กุทวี ีและอาคารตา่งๆ พรอ้มชมทวิทัศน ์รอบๆ นครเซีย่งไฮ ้    

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าท่านสู่ ถนนนานจงิ หรือ นานจงิลู่ ( Nanjing Lu) เป็นถนนที่เก่าแก่ของเซีย่งไฮส้รา้งขึน้

ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1851 ถอืวา่เป็น walking street หรอื ถนนคนเดนิ มคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร พืน้ถนนปู

ดว้ยหนิออ่น และมลีวดลายเซรามกิสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของนานจงิลู่ เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้มากมาย มทีัง้

รา้นขายเสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร ภตัตาคารหรู รา้นจวิเวลรีช่ ือ่ดัง ทัง้รา้นทีเ่ป็นของ

คนจนีทอ้งถิน่ และของตา่งชาต ิรา้นฟาสตฟ์ู้ด มตีัง้แต ่รา้น KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut รา้น

ไอสกรมี ท่านยังสามารถเดนิไปยัง Starbucks Reserve Roastery สาขาใหมใ่นเซีย่งไฮ ้ใหญ่กว่า

สาขาปกต ิ300 เทา่ ส าหรับสาขา Reserve Roastery ทีเ่พิง่เปิดใหบ้รกิารในเซีย่งไฮใ้หมห่มาดเมือ่วันที ่

6 ธ.ค.ทีผ่่านมานี ้สาขานีน้อกจากความยิง่ใหญ่อลังการแลว้ ยังมบีารจ์บิกาแฟทีย่าวทีส่ดุในโลก ถงึ 88 

ฟุต  ขึน้แท่นเป็นสาขาที่มบีารจ์บิกาแฟยาวที่สุดในโลกของ Starbucks ลูกคา้สามารถมาชมการคั่ว

กาแฟสดๆ สมัผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรปูแบบและเครือ่งดืม่ตา่งๆ กวา่ 100 เมนู รวมทัง้เครือ่งดืม่ทีม่ี

เฉพาะสาขานีแ้หง่เดยีวเทา่นัน้ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นชมกายกรรม ERA INTERSECTION OF TIME เป็นกายกรรมทีด่ทีีส่ดุในปัจจบุนังบประมาณ

กวา่ 100 ลา้นหยวน ทกุฉากตืน้เตน้เรา้ใจ ตืน่ตาตืน่ใจดว้ยชดุการแสดงทีผ่สมผสานระหวา่งกายกรรมจนี

ในอดตี บวกกบัความทันสมยั 
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  พกัที ่PUJIANG BERKESEY RESIDENCE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่4 ศนูยผ์า้ไหมถงเซยีง – ผลติภณัฑย์างพารา – วดัหลงหวั – ตลาดรอ้ยปีเฉงิหวงัเมีย่ว 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชม ผลติภณัฑผ์า้ไหม ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากผา้ไหม เป็นของฝากคนทางบา้น 

จากนัน้น าท่าน แวะชม ผลติภณัฑย์างพารา ใหท้่านไดเ้ลือกชมสนิคา้ชุดเครือ่งนอนแปรรูปที่ดีต่อ

สขุภาพ ฟังบรรยายกระบวนการและขัน้ตอนของผลติภัณฑท์ีเ่หมาะแกก่ารซือ้เป็นของฝาก หรอืใชเ้องก็

ได ้

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 

น าทา่นเขา้ชมและสกัการะเจา้แมก่วนอมิ วดัหลงหวัซือ่ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุตัง้อยูท่างตอนใตข้องมหานคร
เซีย่งไฮ ้ประวัตขิองวัดและความเป็นมาของวัดตอ้งเล่ายอ้นกลับไปในสมัยสามก๊ก เมือ่ปี 242 ซนุกวน
ตอ้งการสรา้งวัดแหง่นีข้ ึน้เพือ่อทุศิใหก้บัมารดาผูล้ว่งลับจงึเกดิเป็นวัดขึน้ครัง้แรกโดยในตอนนัน้ใชช้ือ่วัด
ว่า “วัดเซยีนซือ่” แต่ต่อมาไดจ้งึไดเ้ปลี่ยนเป็นหลงหัวซือ่ ภายในวัดมวีหิารเจ็ดหลังตัง้อยู่บนพื้นที่

กวา้งขวางที่สุดในบรรดาวัดของนครเซีย่งไฮ ้วหิารแต่ละหลังมีรูปปั้นพระพุทธรูปและเทพผูพ้ ิทักษ์
ประดษิฐานอยูใ่หผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวข้อพรอาท ิในวหิารใหญ่มพีระศรศีากยมณีุ วหิารพระเมตไตรย 
หรอื วหิารเจา้แมก่วนอมิทีม่อีงคเ์จา้แมก่วนอมิพันกรรายลอ้มดว้ยพระพุทธรูปสทีอง 500 องค ์ดา้นตรง
ขา้มวัดมเีจดยีห์ลงหัว (Longhua Pagoda) เจดยีแ์ปดเหลีย่มโบราณ 6 ชัน้ สงู 44 เมตร เป็นเจดยีท์ีถู่ก
สรา้งขึน้มาใหมใ่นปี 922 แทนเจดยีอ์งคเ์ดมิแตไ่มอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเฉงิ
หวงเมีย่ว หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ วัดเทพเจา้ประจ าเมอืง เคยตัง้อยูใ่จกลางเมอืงเกา่ ซึง่ไดก้ลายเป็นศูนยร์วม
สนิคา้ และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮม้ีการผสมผสานระหว่างอดีตและ
ปัจจบุนัไดอ้ยา่งลงตัว ซึง่เป็นยา่นสนิคา้ราคาถกูทีม่ชี ือ่อกียา่นหนึง่ของนครเซีย่งไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง
ตามอธัยาศัย   

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

23.50 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยเทีย่วบนิที ่CA805 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

03.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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โปรแกรม : เซีย่งไฮ ้อูซ๋ ีลอ่งเรอืราตร ี4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิ แอร ์ไชนา่ (GO1PVG-CA002) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8 – 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8 – 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

วนัที ่17 – 20 ส.ค. 61 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,900.- 6,300.- 

วนัที ่07 – 10 ก.ย. 61 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,900.- 7,300.- 

วนัที ่21 – 24 ก.ย. 61 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,900.- 7,300.- 

วนัที ่20 – 23 ต.ค. 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,900.- 8,700.- 

วนัที ่27 – 30 ต.ค. 61 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,900.- 6,700.- 

วนัที ่02 – 05 พ.ย. 61 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,900.- 6,700.- 

วนัที ่07 – 10 ธ.ค. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,900.- 7,700.- 

30 ธ.ค. 61–02 ม.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 10,700.- 

 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่วซีา่ทา่นละ 1,500 บาท*** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ + ไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 150 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

กรณีผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่นขอเก็บทปิเพิม่ 50 หยวนรวมเป็น 200 หยวนตอ่ทา่น 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.-   
     3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
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    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่ก
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการ
เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,500 บาท) 
7.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - 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.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 150 หยวน/ทรปิ 
 กรณีทีผู่เ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่นเก็บเพิม่ทา่นละ 50 หยวนเป็น 200 หยวนตอ่ทรปิ 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์ 
2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3.  คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
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หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 
และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ
ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ
จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานที่
อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 
**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 
-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  
-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            
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  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 
8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่น

จะตอ้งรับผดิชอบ 
9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 
- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 
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(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ 

เนือ่งจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


