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สมัผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซ่ียงไฮ ้จากชัน้118 ตึกเซ่ียงไฮ ้ทาวเวอร ์

ล่องเรือทะเลสาบซีห ู ไข่มกุแหง่เมืองหงัโจว “ตัวอยูซี่ห ูเสมือนนัง่อยูบ่นสวรรค”์ 

นมสัการพระใหญ่หลิงซาน พระพทุธรูปปางหา้มญาติสมัฤทธ์ิท่ีใหญ่ท่ีสุดในจีน 

นัง่รถไฟล่อดอโุมงคเ์ลเซอรส์ูห่าดเจา้พอ่เซ่ียงไฮ ้ต่ืนตา ต่ืนใจกับแสง สี เสียง 

ชอ้ปป้ิงจุใจถนนโบราณเหอ่ฟางเจ่ีย ถนนนานกิง และตลาดเก่าเฉินหวังเม่ียว 

เมนูพิเศษ !! เสีย่วหลงเปา-ไก่แดง-ไก่ขอทาน-หมูพันปี-ซีโ่ครงหมูอซู ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEAVEN OF SHANGHAI 5D3N BY XJ 
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วนัแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซ่ียงไฮ ้

21.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูหมายเลข 1 เคานเ์ตอร ์2 สายการบิน 

AIR ASIA X (XJ) พบเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอิน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใช้เครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น ัง่ 

จดัที่น ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิาร SNACK BOX ทัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใช้จา่ย) 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง เซ่ียงไฮ-้หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านชาหลงจีง่-ถนนโบราณเห่อฟางเจีย่ 

00.15 น. น าทุกท่านเหินฟ้าสู่มหานครเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน โดยเท่ียวบินท่ี XJ760 ระหว่างเดินทางมี

บรกิาร SNACK BOX 

05.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคน

เขา้เมืองและรบักระเป๋าสัมภาระ  

 จากน้ันน าท่านเดินทางเข ้าสู่ มหานครเซ่ียงไฮ้ มหานครท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน ตั้งอยู่

บริเวณปากแม่น ้าแยงซี เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวนัออกเฉียงใต้ มี

พ้ืนท่ี 6 ,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ล้านคน เป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่ง

ทะเลจีนใต ้ท่ีไดร้บัการพฒันาจนถูกขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวนัออก” 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) เมืองเอกของมณฑลเจ้

อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม แหล่งเภสัชอุตสาหกรรม

และสถาบันศิลปะท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของประเทศจีน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันน าท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ซ่ึงกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า “ซีหูเหมือนนางไซซี 

ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเน้ือท่ี 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาว
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โดยรอบวดัได ้15 กม. น ้ าลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร ล่องเขา้สู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดัง

เขา้สู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซ่ึงไดแ้ก่ ต้วนฉานเสียน ซานถาน 

อ้ินเหยิน และหนานผิงอ่วนจง ให้ท่านได้ด่ืมด า่ก ับบรรยากาศของความงามในทะเลสาบใน

บรรยากาศท่ีผ่อนคลาย 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม หมู่บ้านชาหลงจิง่ แหล่งผลิตใบชาท่ีขึ้ นช่ือของหังโจว ใบชา “หลงจิ่ง” ซ่ึงแปลว่า ชา

บ่อมังกร ของทะเลสาบซีหูน้ัน เป็นใบชาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดชนิดหน่ึงของประเทศจีน กล่าวกันว่า 

“ด่ืมชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวนั” นอกจากจะมีไร่ชาอันกวา้งใหญ่ใหช้มแล้ว ยัง

จะไดช้มกระบวนการผลิตใบชาแหง้และชิมชาดว้ย 

น าท่านสู่ ถนนโบราณเห่อฟางเจีย่ ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมืองหงัโจว เป็นถนนสายหน่ึงท่ีสะท้อน

ใหเ้ห็นประวติัศาสตร ์และวฒันธรรมอันเก่าแก่ของหางโจไดอ้ย่างดี ถนนสายน้ีมีความยาว 460 

เมตร กวา้ง 120 เมตร ในสมัยราชวงศซ่์งของจีนเม่ือ 880 กว่าปีก่อน ขณะท่ีเมืองหงัโจวเป็นราช

ธานีอยู่น้ัน ถนนเหอฝั่งเจียเป็นศูนย์กลางทางวฒันธรรม เศรษฐกิจและการคา้ในสมัยน้ัน ใน

ปัจจุบันยังคงไวซ่ึ้งสภาพดั้งเดิมของส่ิงปลูกสรา้งโบราณส่วนหน่ึงแล้ว บ้านเรือนทั้งสองขา้งทางท่ี

สรา้งขึ้ นใหม่ล้วนสรา้งจากไม้และมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองขา้งถนน

สายน้ีส่วนใหญ่เป็นรา้นคา้ทัว่ไป  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านดว้ย เมนูไก่ขอทาน และเมนูหมูพนัปี 

พกัท่ี RELAX HOTEL SHITAN เทียบเท่าระดบั 4 ดาว หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีสาม รา้นผา้ไหม-หังโจว-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-รา้นไข่มุก-อู๋ซี-เซ่ียงไฮ ้

   - ข้ึนตึกเซ่ียงไฮ ้ทาวเวอร ์(ชั้น 118) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง)   ซ่ึงไดร้บัการขนานนามว่า  

“ เซ่ียงไฮ้น้อย ” เน่ืองจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมท่ีมีทะเลสาบไท่หูล้อมรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 

1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน ้าจืดท่ีมีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ประวติัศาสตร์ยาวนานร่วม
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สามพนักว่าปีในยุคราชวงศโ์จวและฉิน ระหว่างทางน าท่านแวะ รา้นผา้ไหม ท่ีขึ้ นช่ือของประเทศ

ของจีน  ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีท าจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม เส้ือผ้า รองเท้า เป็นตน้ 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านดว้ย เมนูซ่ีโครงหมูอู๋ซี 

น าท่านสักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถราง) น าท่านชมพระพุทธรูปปางหา้มญาติ

ทองส าริดองคใ์หญ่ท่ีเขาหลิงซาน ซ่ึงมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตนั ประทับอยู่บนเนินเขาห

ลิงซาน หนัพระพักตรอ์อกสู่ทะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธรูปท่ีมีพระพกัตรง์ดงาม ท่ีเม่ือเดินไปทาง

ใด  ก็เห มือนว่าองค์พระก าลังมองตามเราอยู่  ทุกวันวัดหลิงซานยังมีจุดแสดงรูปป้ันจ าลอง

พระพุทธเจา้ก าเนิดในดอกบัว โดยกลีบดอกบัวค่อยๆบานออก จนกระทั ่งก าเนิดพระพุทธเจา้ขึ้ น 

เป็นการแสดงท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ เพราะเป็นการแสดงประกอบกบัน ้าพุดนตรี พาท่านชมหอพระ

พุทธ ซ่ึงสรา้งขึ้ นใหม่ไดอ้ย่างสวยงาม ชมศาลาฝานกง ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูท่ีกว้างใหญ่ ซ่ึงใช้

เป็นสถานท่ีจดัการประชุมพุทธศาสนาโลก ครั้งท่ี 2 เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีย่ิงใหญ่อลังการ  

น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซ่ียงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ระหว่างทางน าท่าน

แวะชม รา้นไข่มุก เลือกซ้ือครีมไข่มุกบ ารุงผิว ท่ีสกดัมาจากไข่มุกน ้าจืด ท่ีเพาะเล้ียงในทะเลสาบ 

จากน้ันน าท่านขึ้ นตึก SHANGHAI TOWER (ชั้น 118) ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินในการชมวิวมหา

นครเซ่ียงไฮ้จากมุมสูง ตึกเซ่ียงไฮ้ ทาวน์เวอรถู์กสรา้งขึ้ นเคียงคู่กับตึกระฟ้าท่ีเคยสูงท่ีสุดในจีนมา

ก่อน อย่างตึก จินเม่า ทาวเวอร์ และ ตึกเซ่ียงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร ์(ตึกSWFC) ซ่ึง

ปัจจุบันครองต าแหน่งตึกท่ีสูงท่ีสุดในจีน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก การก่อสรา้งอาคารเร่ิมใน

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยจะสร้างอาคารสูงประมาณ 632 เมตร (2,073 ฟุต) และมี 

121 ชั้น ดว้ยพ้ืนท่ี 380,000 ตารางเมตร (4,090,000 ตารางฟุต) นอกจากน้ียังมีปล่องลิฟต์

ยาวท่ีสุดในโลกอีกดว้ย  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านดว้ย เมนูเส่ียวหลงเปา 

พกัท่ี NEW YANGTE HOTEL เทียบเท่าระดบั 4 ดาว หรือระดบัเดียวกนั 
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วนัท่ีส่ี ลอดอุโมงคเ์ลเซอร-์หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-รา้นนวดเท้า(บัวหิมะ)-ตลาด 100 ปี    

                  เฉินหวงัเม่ียว-รา้นหยก 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านลอดผ่าน อุโมงคเ์ลเซอร ์เป็นอุโมงค์ลอดแม่น ้าสายแรกในประเทศจีน เพ่ือขา้มไปยังฝั่ง

ตรงข ้ามใชเ้วลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์ตกแต่งดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรูปต่างๆ ต่ืนตาต่ืน

ใจ แสง สี เสียง ภายในอุโมงคเ์ปล่ียนแปลงตลอดระยะทาง บางช่วงท าใหรู้สึ้กเหมือนเดินทางอยู่

ในห้วงอวกาศเลยทีเดียว อุโมงค์เลเซอร์มีความลึกลงไปจากพ้ืนแม่น ้ า  9 เมตร ความยาว 

646.70 เมตร สร้างเสร็จ เม่ือปี ค.ศ. 2000 ถือว่าเป็น 1 ใน 5 อย่างท่ีนักท่องเท่ียวท่ีไปเยือน

เซ่ียงไฮ้ตอ้งหา้มพลาด  

 จากน้ันน าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ซ่ึงไม่ได้เป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่าน

ถนนริมแม่น ้ าท่ีมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น ้าหวงผู่ฝั่งตะวนัตกซ่ึงอยู่ในย่านเมือง

เก่า หาดไว่ทันยังเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตรท่ี์โด่งดงัเร่ือง “เจ ้าพ่อเซ่ียงไฮ้” ซ่ึงถ่ายทอด 

เร่ืองราวของเจ ้าพ่อเซ่ียงไฮ้  ท่ีเกิดขึ้ นในยุคท่ีเมืองเซ่ียงไฮ้เต็มไปดว้ยเจ ้าพ่อหลายแก๊ง แย่งชิง

อ านาจกนัใหวุ่้นวายไปหมด หาดไว่ทันจึงมีช่ือท่ีรูจ้กัในหมู่นักท่องเท่ียวชาวไทยว่า "หาดเจา้พ่อ

เซ่ียงไฮ้" นัน่เอง และหาดไว่ทันน้ียังอยู่ใกล้  ถนนนานกิง ถนนคนเดินท่ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินค้า

แบรนด์เนมและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี นิยมของคนไทยอีกแห่งหน่ึ ง นอกจากน้ีท่ีหาดไว่ทันยัง

สามารถมองเห็น "หอไข่มุก" ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซ่ียงไฮ้ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย  ใครมา

เยือนเซ่ียงไฮ้ จึงตอ้งไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด์” จึงเรียกได้ว่ามาถึงเซ่ียง

ไฮ้จริงๆ  หลังจากชมวิวเมืองเซ่ียงไฮ้จนเต็มแล้ว น าท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินนานกิง 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านดว้ย เมนูไก่แดง 

น าท่านเดินทางสู่ รา้นนวดเท้าเพ่ือสุขภาพ ผ่อนคลายความเม่ือยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตร

เดียวไม่ซ ้าใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้น

รกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามัญประจ าบ้าน   
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จากน้ันน าท่านสู่ “ตลาดเฉินหวังเม่ียว” หรือตลาดรอ้ยปี เซ่ียงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมือง

เซ่ียงไฮ้อาคารบ้านเรือนบริเวณน้ีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศห์มิงและชิง แต่ท าเป็น

รา้นขายของมีทั้งของพ้ืนเมืองโบราณ ของท่ีระลึก และสินคา้สมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋า 

อีกทั้งยังมีรา้นขายขนมและอาหารพ้ืนเมืองอีกมากมาย  ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

จากน้ันน าท่านชม รา้นหยก  ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากอันล ้ า

ค่าแก่คนท่ีท่านรกั     

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี NEW YANGTE HOTEL เทียบเท่าระดบั 4 ดาว หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีห้า เซ่ียงไฮ ้- กรุงเทพฯ 

03.00 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง 

เช้า บริการอาหารเช้าแบบกล่อง 

06.50 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี X761 ระหว่าง

เดินทางมีบรกิาร SNACK BOX 

10.15 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทับใจ... 

************************************** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า **  

คณะยืนยนัการเดินทางท่ี 20 ท่านมีหัวหนา้ทัวร ์

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ ***   

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

เด็ก 

อายุต า่กว่า 18 ปี 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

22-26 กุมภาพนัธ ์2560 9,777 11,777 3,500 - 

เปิดเพ่ิม 

23-27 กุมภาพนัธ ์2560 
9,777 11,777 3,500 - 

24-28 กุมภาพนัธ ์2560 9,777 11,777 3,500 - 
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01-05 มีนาคม 2560 10,777 12,777 3,500 - 

เปิดเพ่ิม 

02-06 มีนาคม 2560 
9,777 11,777 3,500 - 

03-07 มีนาคม 2560 10,777 12,777 3,500 - 

08-12 มีนาคม 2560 10,777 12,777 3,500 - 

เปิดเพ่ิม 

09-13 มีนาคม 2560 
9,777 11,777 3,500 - 

10-14 มีนาคม 2560 10,777 12,777 3,500 - 

15-19 มีนาคม 2560 10,777 12,777 3,500 - 

เปิดเพ่ิม 

16-20 มีนาคม 2560 
9,777 11,777 3,500 - 

17-21 มีนาคม 2560 10,777 12,777 3,500 - 

22-26 มีนาคม 2560 10,777 12,777 3,500 - 

เปิดเพ่ิม 

23-27 มีนาคม 2560 
9,777 11,777 3,500 - 

24-28 มีนาคม 2560 10,777 12,777 3,500 - 

29 มี.ค.–02 เม.ย.2560 10,777 12,777 3,500 - 

เปิดเพ่ิม 

30 มี.ค.–03 เม.ย.2560 
9,777 11,777 3,500 - 

31 มี.ค.-04 เม.ย.2560 11,777 13,777 3,500 - 

05-09 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500 - 

06-10 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500 - 

07-11 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500 - 

08-12 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500 - 

09-13 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500 - 
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10-14 เมษายน 2560 13,777 15,777 3,500 - 

11-15 เมษายน 2560 15,777 17,777 4,000 - 

12-16 เมษายน 2560 15,777 17,777 4,000 - 

13-17 เมษายน 2560 15,777 17,777 4,000 - 

14-18 เมษายน 2560 13,777 15,777 3,500 - 

19-23 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500 - 

เปิดเพ่ิม 

20-24 เมษายน 2560 
11,777 13,777 3,500 - 

21-25 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500 - 

26-30 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500 - 

เปิดเพ่ิม 

27 เม.ย.-01 พ.ค.2560 
12,777 14,777 3,500 - 

28 เม.ย.-02 พ.ค.2560 12,777 14,777 3,500 - 

03-07 พฤษภาคม 2560 12,777 14,777 3,500 - 

เปิดเพ่ิม 

04-08 พฤษภาคม 2560 
12,777 14,777 3,500 - 

05-09 พฤษภาคม 2560 12,777 14,777 3,500 - 

09-13 พฤษภาคม 2560 10,777 10,777 3,500 - 

10-14 พฤษภาคม 2560  10,777 10,777 3,500 - 

เปิดเพ่ิม 

11-15 พฤษภาคม 2560 
10,777 10,777 3,500 - 

12-16 พฤษภาคม 2560 10,777 12,777 3,500 - 

17-21 พฤษภาคม 2560 10,777 12,777 3,500 - 

เปิดเพ่ิม 

18-22 พฤษภาคม 2560 
9,777 11,777 3,500 - 
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19-23 พฤษภาคม 2560 10,777 12,777 3,500 - 

24-28 พฤษภาคม 2560 10,777 12,777 3,500 - 

เปิดเพ่ิม 

25-29 พฤษภาคม 2560 
9,777 11,777 3,500 - 

26-30 พฤษภาคม 2560 10,777 12,777 3,500 - 

07-11 มิถุนายน 2560 10,777 12,777 3,500 - 

เปิดเพ่ิม 

08-12 มิถุนายน 2560 
9,777 11,777 3,500 - 

09-13 มิถุนายน 2560 10,777 12,777 3,500 - 

14-18 มิถุนายน 2560 10,777 12,777 3,500 - 

เปิดเพ่ิม 

15-19 มิถุนายน 2560 
9,777 11,777 3,500 - 

16-20 มิถุนายน 2560 10,777 12,777 3,500 - 

21-25 มิถุนายน 2560 10,777 12,777 3,500 - 

เปิดเพ่ิม 

22-26 มิถุนายน 2560 
9,777 11,777 3,500 - 

23-27 มิถุนายน 2560 10,777 12,777 3,500 - 

28 มิ.ย.-02 ก.ค.2560 10,777 12,777 3,500 - 

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มัคคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน*** 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพ่ือร่วมโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบชา, 

หยก, บัวหิมะ, ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม , รา้นไข่มุก ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมีผลกับ

ราคาทัวร ์ทางบริษัทฯ จงึอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกร้านจ  าเป็นต้องรบกวนทุกท่าน
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แวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้ งส้ิน และถ้าหาก

ลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้ารา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ  ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 900 หยวน /ท่าน 

 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลับปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลูกคา้เป็นหลัก 

 ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายในวันสุดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ

สามารถซ้ือได ้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบังคบัลูกทัวรท์ั้ งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าว

ล่วงหน้า 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท  (ส าหรบัท่านท่ีเดินทางไปและกลับพรอ้มห    

     คณะเท่าน้ัน)   

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียว  

     ผู้เดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,500 บาท** 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทัวร ์และมัคคุเทศกท์้องถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล  

     ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา 

     สอบถามจากหัวหนา้ทัวรก่์อนการใช้บริการ) 
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เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ตอ้งช าระเงินค่าบริการเต็มจ านวน ภายใน 3 วนัหลังจากท าการยืนยันการจอง  

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษทั 

3. คณะทัวรค์รบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหวัหน้าทัวรไ์ทยเดินทางไป-กลับ พรอ้มกบัคณะ 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษทัไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี  (ผู้มีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่าง

หน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบ

อ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ี ต้องการให้น าเงินเขา้ให้

ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่

สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ เดินทาง 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมดให้กบัท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน  
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เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผู้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 
โดยจะแจ้งให้ก ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ี มีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้ อยกว่าท่ีทาง

บริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้  ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี

มิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคล้อง

กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษทัก ากบัเท่าน้ัน  

 

 

 



 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์   PVG01 – HEAVEN-JUN-5D-XJ-W12 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล  สเปรย์ ท่ี จะน าติดตัวขึ้ น เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถ้าส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตวัส่วนตัวไปเอง เน่ืองจากรัฐบาล

ท้องถ่ินตอ้งการรกัษาส่ิงแวดล้อมและลดการท้ิงขยะ จึงไม่มีบริการท่ีโรงแรม 

4. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ้ นเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ือง

ไดไ้ม่มีการจ ากดัจ  านวน  

4.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000  mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

***************************************** 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีน 
 หนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ ์ ไม่ช ารุด มีหน้าว่างส าหรบัติดหน้าวีซ่าและ

ประทับตราเขา้-ออก อย่างน้อย 3 หน้าเต็ม หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าท่ีมีวีซ่าจีน ใหแ้นบมาดว้ย 

 รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ  านวน 2 รูป      ตวัอย่างรูปถ่ายท่ีไดม้าตรฐานสถานทูต 

สถานทูตปฏิเสธไม่รบัรูปถ่ายโพลารอย / รูปถ่ายสติ๊ กเกอร ์ /  

รูปชุดครุยรบัปริญญา/รูปชุดราชการ /หา้มใส่เส้ือแขนกุด  

และหา้มใส่เส้ือสีขาว ทุกชนิด(เน่ืองจากฉากหลังตอ้งเป็นสีขาว) 

 หลักฐานส่วนตัว ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, 

ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 

 แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวีซ่าประเทศจีน ท่ีกรอกรายละเอียด

ชดัเจนและถูกตอ้ง 
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เง่ือนไขเอกสารเพิ่มเติมการยื่นวีซ่าประเภทต่างๆ 
 เอกสารเพิ่มเติมกรณีผูเ้ยาว ์  

อายุ 6-18 ปีบริบูรณ ์ ใช ้ ส าเนาสูติบัตร   พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนของบิดาและมารดา 

อายุต า่กว่า 6 ปีบริบูรณ ์ ใช ้ สูติบัตร (ฉบับจริง)  พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนของบิดาและมารดา 

 กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง ตอ้งใหบิ้ดาและมารดาท าหนังสือ

ยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู่ 

 กรณีบิดาหรือมารดาของเด็ก มีสถานะหย่าหรือหมา้ย ตอ้งแนบใบปกครองบุตรหรือใบสลักหลังทา้ยใบหย่ามา

ดว้ย เพื่อยืนยนัการปกครองบุตรท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งย่ืนหนังสือรบัรองการท างาน, จดหมายช้ีแจงตนเอง 

และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริงพรอ้มส าเนายอ้นหลัง 6 เดือน (ในบางกรณีอาจตอ้งไปแสดงตวัท่ีสถานทูต) และ

สามารถพ านักอยู่ในประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนัเท่านั้น 

 กรณีชาวต่างชาติท่ีท างานหรือพักอาศัยในประเทศไทย ตอ้งย่ืน ใบอนุญาตท างาน (ถ้ามี), จดหมายช้ีแจงตนเอง

พรอ้มรายละเอียดท่ีอยู่ท่ีชดัเจน สมุดบญัชีเงินฝากตวัจริงพรอ้มส าเนายอ้นหลัง 6 เดือน (ในบางกรณีอาจตอ้งไป

แสดงตวัท่ีสถานทูต) โดยมีค่าบริการเพิ่ม 500-1000 บาท  

 ผูถื้อหนังสือเดินทางต่างชาติจะตอ้งท า Re-Entry Permit ดว้ยตนเองก่อนส่งเอกสารเพื่อย่ืนวีซ่า 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิไม่รบัย่ืนวีซ่ากรณีดงัน้ี  

หนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มสีเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเองท่ีสถาน ทูตจีน

โดยตรง / กรณีเป็น พระภิกษุ/สามเณร 

 ผูท่ี้ประสงคใ์ช ้หนังสือเดินทางราชการ หรือใชบ้ตัร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าวีซ่าจีน แต่ท่านจะตอ้ง 

รบัผิดชอบในการขออนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 

 

อตัราค่าธรรมเนียมวีซ่า (เพิ่มเติม) ในกรณียื่นด่วน และส  าหรบัชาวต่างชาติ 

1. กรณียื่นวีซ่าด่วน (ใชเ้วลาด  าเนินการ 2-3 วันท าการ)  

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม ท่านละ 1,100 บาท (ส าหรบัพาสปอรต์ไทยและพาสปอรต์ต่างชาติ) 

2. กรณียื่นวีซ่าด่วนพิเศษ (ใชเ้วลาด  าเนินการ 1 วันท าการ)  

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม ท่านละ 1,700 บาท (ส าหรบัพาสปอรต์ไทยและพาสปอรต์ต่างชาติ) 

3. พาสปอรต์อเมริกา จ่ายเพิ่มค่าวีซ่าประมาณ 3,600 บาท 
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หมายเหตุ 

 ผูย่ื้นขอวีซ่าตอ้งใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศัพทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดก็

ตาม อาจถูกระงับการออกวีซ่า และถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่มีนโยบายคืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระ

ไปแล้ว 

 ทางบริษัทฯ บริการย่ืนวีซ่าประเภทท่องเท่ียวแบบเขา้ออก 1 ครั้ง ใหแ้ก่ท่านซ่ึงด าเนินการย่ืนเป็นหมู่คณะและเป็น

การย่ืนแบบปรกติ 4 วนัท าการเท่านั้น 

 การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ซ่ึงบางครั้งบริษัททัวรไ์ม่

ทราบล่วงหน้าและอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณพ์รอ้มของเอกสาร 

 การปฏิเสธวีซ่า อนัเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียวทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวีซ่าประเทศจีน 

** กรุณากรอกขอ้มูลทั้งหมดให้ครบถว้น เพ่ือประโยชนใ์นการขอวีซ่าของท่านเอง ** 

ช่ือ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 

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

สถานะภาพ  □ โสด   ระบุช่ือบิดา............................................ ......ช่ือมารดา...................................................... 

□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส □ แต่งงานไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส 

         ระบุช่ือคู่สมรส  ............................................................................................... .......................... 

□ หมา้ย □ หย่า   

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น............................................................................................ ................................................... 

รหสัไปรษณีย.์............................... โทรศพัท์บา้น........ ...............................เบอรมื์อถือ............................................. 

ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได ้ (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น)........................................................................................... 

รหสัไปรษณีย.์............................... เบอรโ์ทรศพัท์........................................ เบอรมื์อถือ......................................... 

ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา ..............................................................ต าแหน่งงาน............... ........................... 

ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน / สถานศึกษา ......................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท์................................ ............................... 

(กรุณาแจง้เบอรท่ี์สามารถติดต่อไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจาก 

ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกับท่าน) 

ใครเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหท่้าน 

□ ออกค่าใชจ้่ายเอง □ ผูป้กครองออกค่าใชจ้่ายให  ้ □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................................... 

ท่านมีประกนัสุขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่ □  มี □ ไม่มี 
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ถ้ามี กรุณาระบุช่ือบริษัทประกนั ............................................................................................................................... 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

ถ้าเคย กรุณาระบุวนัท่ี..........................................สถานท่ี/เมือง....................................วตัถุประสงค.์...................... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปประเทศอ่ืนหรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย 

ถ้าเคย กรุณาระบุวนัท่ี.................. .......................ประเทศ...........................................วตัถุประสงค.์......................... 

ช่ือสมาชิกในครอบครัวพรอ้มระบุความสัมพันธ  ์

 ช่ือ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพนัธ์ ............................. 

 ช่ือ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพนัธ์ ............................. 

ช่ือผูต้ิดต่อได ้(กรณีฉุกเฉินท่ีไม่ไดเ้ดินทาง) ............................................... เบอรโ์ทรศพัท์.................................. 

ความสัมพนัธ์....................................................  

 

การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ทางบริษทัเป็นเพียงตวักลางในการอ านวยความ

สะดวกและบริการดา้นเอกสารใหแ้ก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 

 


