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เซี่ยงไฮ ้Shock Price-A 
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เซี่ยงไฮ ้หงัโจว อูซ๋ี  

5 วนั 3 คืน โดยสายการบนิแอรเ์อเชียเอก็ซ ์(XJ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลท.์.... ทวัรร์าคาสบายกระเป๋า 

1. เมนูพิเศษ.... (1) ไก่ขอทานหมูพนัปี 

2. เมนูพิเศษ.... (2)  ซ่ีโครงหมูอูซี๋ 

3. เมนูพิเศษ.... (3)  เสีย่วหลงเปา  

4. เมนูพิเศษ.... (4)  บุฟเฟตน์านาชาต ิGOLDEN JAGUAR   

5. บริการน า้ดื่มวนัละขวด 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง :  

4-8 / 11-15 ม.ีค 60                                                                     รำคำ   8,900.- 

10-14 / 17-21 ม.ีค. 60                                                   รำคำ 9,555.-                                                     

23-27/25-29 ม.ีค.60                                                                  รำคำ   8,999.- 

24-28 ม.ีค./ 31 ม.ีค.-4 เม.ย. 60                                                 รำคำ 9,900.-                                                     

5-9 เม.ย. 60 (วนัจกัร)ี                                                                  รำคำ 10,900.-                                                     

11-15 / 13-17 เม.ย. 60 (วนัสงกรำนต)์                                       รำคำ 14,900.-                                                     

21-25 เม.ย  60                                                                            รำคำ 9,900.- 

5-9 พ.ค. 60                                           รำคำ 10,900.-                                                     

12-16 / 19-23 /26-30 พ.ค./ 8-12 ม.ิย 60                                รำคำ 9,900.- 
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หมายเหต ุ: ราคาขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจนีแบบกรุป๊ เกบ็เพิม่ท่านละ 1,000 บาท 

พรอ้มหนา้พาสปอรต์ ราคาเด็กต า่กว่า 18 ปี เกบ็เพิม่จากค่าทวัรข์า้งตน้ 2,000 บาท 

 
 
วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) -  

2 สนามบินดอนเมือง-เซ่ียงไฮ้ หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือ
เหมา)-หมู่บา้นใบชา-ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย 

✈ O O 
HANGZHOU 
SHUNCHANG HOTEL 

3 ร้านผา้ไหม-หงัโจว-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ร้านไข่มุก- 
อู๋ซี-เซ่ียงไฮ-้ข้ึนตึกเซ่ียงไฮ ้ทาวเวอร์ (ชั้น 118) 

O O O 
SHANGHAI PATTAYA 
HOLIDAY INN 

4 ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า (บัว
หิมะ)-ตลาดเฉิงหวงัเม่ียว-ร้านหยก 

O O O WANXIN HOTEL 

5 เซ่ียงไฮ-้กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  ✈    

 

วนัแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

21.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ (Terminal 1) ชั้น 3 ประตู 1  

แถวท่ี 2 สายการบินแอร์เอเชียเอก็ซ์  (XJ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

วนัทีส่องของการเดินทาง     สนามบินดอนเมือง-เซ่ียงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา- 

                   ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย 

00.15 น. เดินทางสู่เมืองเซ่ียงไฮ ้โดยสายการบิน แอร์เอเชียเอก็ซ์เท่ียวบินท่ี XJ760 

 **บริการ SNACK BOX บนเคร่ือง** 

05.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานผู่ตง มหานครเซ่ียงไฮ้ “ นครปารีสแห่งตะวนัออก ” ปัจจุบนัเซ่ียงไฮเ้ป็นศูนยก์ลาง
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อุตสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดของจีนแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผูต่งใหม่ และเขตผูซี่เมืองเก่ากั้นโดยแม่น ้าหวง

ผู ่หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง มี

ความมัง่คัง่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงเป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบนัศิลปะท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของ

ประเทศจีน ซ่ึงในอดีตมีค าเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหงัโจวและซูโจววา่ “บนฟ้ามีสวรรค ์บน

ดินมี ซู(โจว) หงั(โจว)” 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร **   เมนูพเิศษ !! ไก่ขอทานหมูพนัปี ** 

บ่าย น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)  ชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่

โลก มีเน้ือท่ี 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยประมาณ 15 กิโลเมตร น ้ าลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 

โคมทบัแสงในบึงน ้าลึก  

       
 

(หมายเหตุ :หากกรุ๊ปออกเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ล่องทะเลสาบซีหู ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ใช้เรือเหมา)  

น าท่านชม หมู่บ้านใบชา ซ่ึงเป็นชาเขียวท่ีมีช่ือท่ีสุดของประเทศจีน ใหท้่านไดชิ้มชา  จากนั้นน าท่านอิสระช้

อปป้ิงท่ี ถนนโบราณเหอฟังเจ่ีย ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เป็นตน้ 

 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที ่  โรงแรม  HANGZHOU SHUNCHANG HOTEL หรือเทยีบเท่า  

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  Shock Price_A Pko_1-APR-5D-XJ-W43 

วนัทีส่ามของการเดินทาง     ร้านผ้าไหม-หังโจว-อู๋ซี-พระใหญ่หลงิซาน (รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-อู๋ซี-เซ่ียงไฮ้ 

      ขึน้ตึกเซ่ียงไฮ้ ทาวเวอร์ (ช้ัน 118) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านแวะ ร้านผ้าไหม ท่ีข้ึนช่ือของประเทศของจีน  ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีท าจากผา้ไหม เช่นผา้ห่ม 

เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ซ่ึงไดรั้บการ

ขนานนามวา่ “ เซ่ียงไฮน้้อย ” เน่ืองจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมท่ีมีทะเลสาบไท่หูลอ้มรอบ ทะเลสาบไท่หู 

เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน ้ าจืดท่ีมีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ประวติัศาสตร์ยาวนานร่วมสามพนั

กวา่ปีในยคุราชวงศโ์จวและฉิน 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ** เมนูพเิศษ !! ซีโครงหมูอู๋ซี ** 

 น าท่านสักการะพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถราง) ซ่ึงประดิษฐานอยูท่ี่เขตเขามา้ริมทะเลสาบไท่หูเป็น

พระพุทธรูปทองส าริดท่ีมีความสูงถึง 88 เมตร หนกั 700 ตนัปรางคย์ืนแลดูสง่างามและน่าเล่ือมใสยิ่งเป็น

พระยนืทองเหลืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านแวะ ร้านไข่มุก เลือกซ้ือครีมไข่มุกบ ารุงผิว ท่ีท าจากไข่มุกน ้ าจืดท่ีเพาะเล้ียงในทะเลสาบน าท่าน

เดินทางกลบัสู่ เมืองเซ่ียงไฮ ้(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  เมืองท่ีเต็มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมท่ี

มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบบัยุโรป จนไดรั้บขนานนามวา่เป็น “ นครปารีสแห่งตะวนัออก ”จากนั้นน า

ท่าน ขึน้ตึก เซ่ียงไฮ้ ทาวเวอร์ (ช้ัน 118) ถูกสร้างข้ึนเคียงคู่กบัตึกระฟ้าท่ีเคยสูงท่ีสุดในจีนมาก่อน อยา่งตึก 

จินเม่า ทาวเวอร์ และตึกเซ่ียงไฮ ้เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ (ตึกSWFC) ซ่ึงปัจจุบนัครองต าแหน่งตึกท่ีสูง

ท่ีสุดในจีน และสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลก 
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  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ** เมนูพเิศษ !! เส่ียวหลงเปา ** 

พกัที ่ โรงแรม SHANGHAI PATTAYA HOLIDAY INN หรือเทยีบเท่า  

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง      ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ถนนนานกงิ-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ตลาดเฉิงหวงัเมี่ยว- 

                   ร้านหยก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใตแ้ม่น ้ าหวงผู ่ลงไป 50 เมตร ในอุโมงคต์กแต่งดว้ยเเสงเลเซอร์  เป็นรูปต่าง ๆ 

ต่ืนตาต่ืนใจ น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยูบ่นฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าหวงผูมี่ความยาวจากเหนือจรดใต้

ถึง 4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมท่ีได้ช่ือว่า “พิพิธภัณฑ์ส่ิงก่อสร้างหม่ืนปีแห่งชาติจีน” ถือเป็น

สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ ้จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงยา่น ถนนนานกงิ ศูนยก์ลางส าหรับการชอ้ปป้ิง

ท่ีคึกคกัมากท่ีสุดของนครเช่ียงไอ ้รวมทั้งหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ช่ือดงักวา่ 10 หา้ง   
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  ....อาหารบุฟเฟต์นานาชาติ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาวท่านจะ

ได้ชิมอาหารกว่า 200 ชนิด อาทิ หูฉลามรังนกหอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเน้ือ เป็ด ไก่งวงแพะย่าง กุ้งทอด 

ติ่มซ า รวมถึงเค้กหลากหลายชนิด พเิศษ!!!!! เคร่ืองด่ืมไม่อั้น เช่น ชาเขียวหลงจ่ิง ชาอวู่หลง น า้ผลไม้ เบียร์

ท้องถิ่น ไวน์แดงท้องถิ่น  

 

 

 

   

 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพื่อสุขภาพผอ่นคลายความเม่ือยลา้กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ ้ าใคร

พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงัหรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ“บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง 

และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น หมายเหตุ  : ขอความร่วมมือลูกค้า...กรุณาแช่เท้า และนวดฝ่า

เท้าทุกท่าน (หากท่านใดมีความประสงค์จะไม่แช่เท้าและนวดฝ่าเท้า ...กรุณาจ่ายเพิ่มท่านละ 300 หยวน )    

น าท่านสู่ ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว อาคารบา้นเรือนบริเวณน้ีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์มิงและชิง 

แต่ท าเป็นร้านขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ ของท่ีระลึก และสินคา้สมยัใหม่อยา่งรองเทา้กีฬา กระเป๋า 

อีกทั้งยงัมีร้านขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย ให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  จากนั้นน าท่าน



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  Shock Price_A Pko_1-APR-5D-XJ-W43 

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

 
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 
บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณี
ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาต
ให้เขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุก
ขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

ชม ร้านหยก  ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากล ้าค่า   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที ่ โรงแรม WANXIN HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วนัทีห้่าของการเดินทาง     เซ่ียงไฮ้-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

03.00 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินผู่ตง 

06.50 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชียเอก็ซ์เท่ียวบินท่ี XJ761บริการ SNACK BOX บนเคร่ือง 

10.15 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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เซ่ียงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5 วนั 3 คืน 

โดยสายการบินแอร์เอเชียเอก็ซ์ ( XJ) 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทำ่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบั

ผูใ้หญ ่1 

ทำ่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทำ่น 

 

เด็กไมม่ี

เตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทำ่น 

 

พกั

เดีย่ว

เพิม่ 

4-8 / 11-15 ม.ีค 60 8,900.- 10,900 3,900 

10-14 / 17-21 ม.ีค. 60 9,555.- 11,555.-* 3,900 

23-27/25-29 ม.ีค.60 8,999.- 10,999.-* 3,900 

24-28 ม.ีค./ 31 ม.ีค.-4 เม.ย. 60   9,900 11,900.- 3,900 

5-9 เม.ย. 60 (วันจักร)ี 10,900.- 12,900.-* 4,900 

11-15 / 13-17 เม.ย. 60 (วันสงกรานต)์   14,900.- 16,900.-* 4,900 

21-25 เม.ย. 60 9,900.- 11,900.-* 3,900 

5-9 พ.ค. 60   10,900.- -12,900.-* 4,900 

12-16 / 19-23 /26-30 พ.ค./ 8-12 

ม.ิย. 60                                                                               

9,900.- -11,900.-* 3,900 

หมายเหตุ :  
*ราคาข้างต้น ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมย่ืนวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป  เกบ็เพิม่ ท่านละ 1,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต ราคาเด็กต ่ากว่า 
18 ปี เกบ็เพิม่จากค่าทวัร์ข้างต้น 2,000 บาท 

-ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  Shock Price_A Pko_1-APR-5D-XJ-W43 

***ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศก์ 
** ท่านละ 160 หยวน /ทริป/ต่อท่าน ** 
ทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ 

**บริการแจกน า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด ทุกวนั ** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 
 
ข้อควรทราบ : ข้อควรทราบ : ร้านทีร่ะบุในโปรแกรม คือ ร้านนวดฝ่าเท้า+บัวหิมะ,ร้านชา, ไข่มุก, ร้านผ้าไหม
และร้านหยก ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมผีลกบัราคาทวัร์ จึงต้องเรียนให้กบันักท่องเทีย่ว

ทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60-90 นาท ีซ้ือหรือไม่
ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน (หากท่านใดอยู่ในร้านไม่ถึง ตามเวลาที่
ร้านก าหนด...และไม่เข้าร่วมกจิกรรมทีท่างร้านจัดไว้ให้ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 300 หยวน ต่อ
ท่าน ต่อร้าน** ลูกค้าทีบิ่นกบัสายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์มเีง่ือนไขเพิม่ตามรายละเอยีดด้านล่างดงันี ้** 

 

 
*หมายเหตุ...ส าหรับผู้โดยสารทีต้่องการน่ังในโซน Quiet Zone และ บริเวณทางออกฉุกเฉินจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้

1.สายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ใช้ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุ่มทีน่ั่งว่าง อาจจะท าให้ครอบครัวทีม่าด้วยกนั
ไม่ได้น่ังตดิกนั...หากลูกค่าท่านใดประสงค์จะจองทีน่ั่งติดกนัจะมรีายละเอยีดการค่าใช้จ่ายในการซ้ือทีน่ั่งเพิม่...
ดังภาพด้านบน 
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- ผู้โดยสารจะต้องมีอายุ 10 ปีขึน้ไป ส าหรับที่น่ัง Quiet Zone 
- ผู้โดยสารทีไ่ม่ได้เดินทางร่วมกบัผู้โดยสารทีม่ีอายุต ่ากว่า 10 ปี (เด็กหรือทารก) 
- มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจเพ่ือทีจ่ะช่วยเหลือลูกเรือในกรณฉุีกเฉิน 
- สามารถเข้าใจค าแนะน าในกรณฉุีกเฉินฉบับพมิพ์/ค าพูดได้ 
- อายุ 15 ปีขึน้ไป ส าหรับทีน่ั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน 
- ไม่ใช่ผู้ทีก่ าลงัตั้งครรภ์ 
- ไม่ได้ซ้ือทีน่ั่งเสริม 
ส าหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย ทางสายการบินขอสงวนสิทธ์ิในการก าหนดทีน่ั่งใหม่บนเคร่ือง หากผู้โดยสารไม่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ทีก่ล่าวไว้ข้างต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ทางแอร์เอเชียมีน า้หนักกระเป๋าให้ท่านละ 20 กก. ต่อ 1 เทีย่วการเดินทาง ท่านใดประสงค์จะซ้ือน า้หนักเพิม่กรุณาแจ้ง
เจ้าหน้าที ่ณ วนัจองทวัร์...อัตราค่าสัมภาระตามรายละเอยีดด้านล่าง.. 
3.  ส่วนลูกค้าทีจ่ะซ้ืออุปกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทเิช่น ไม้กอล์ฟ ต้องซ้ือค่าสัมภาระเป็นค่าอุปกรณ์กฬีาเพิม่เติมแยกจากค่า
สัมภาระ ตามรายละเอยีดด้านล่าง  
 

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

ราคา [จ่ายเพิม่] บาท - 500.- 750.- 1,100.- 

ค่าอุปกรณ์กฬีา 900.- 1,150.- 1,250.- 1,550.- 
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** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับซ้ือน า้หนักเพิม่หลงัจากท าการจองแล้ว ถ้าลูกค้ามีน า้หนักเกินก าหนดต้องจ่ายค่าสัมภาระเพิม่
หน้าเคาน์เตอร์ตามอตัราทีส่ายการบินก าหนด 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2. ในกรณีทีลู่กค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง เพ่ือเช็คข้อมูลความ
ถูกต้องของรายการทวัร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทวัร์ หากเกดิความผดิพลาด ทางบริษัทไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 
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    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมัดจ า 
   4.1แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
   4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
   4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ่้ายทั้งหมด 
   4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยผา่น
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่
มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
กรณคีณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองมีจ านวนผูใ้หญ่ ไม่ถึง 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
2. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงห้อง) 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิม่เติมกบัทางเจ้าหน้าที ่** 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
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ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
7.ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
 เพิ่มเติมกบัทางบริษทัได ้**  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
 8.กระเป๋าเดินทางน ้าหนกัท่ีสายการบินก าหนด  ท่านละ 1 ใบ (20 กิโลกรัม) 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าหอ้งพกัเด่ียวตามอตัรา 
3. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน หากน ้ าหนกัเกินจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 
4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
7. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว                 
8 .ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบวซ่ีากรุ๊ป  

**เป็นวซ่ีากรุ๊ป ตอ้งไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วซ่ีาจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดินทาง
คร้ังอ่ืนๆได ้และกรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี  กรณีเก็บค่าวีซ่าจีนท่านละ 1,000 บาท / 
กรณีตอ้งการยืน่เป็นวซ่ีาเด่ียว ส าหรับคนไทยเก็บค่าวซีา 1500 บาท //ส าหรับต่างชาติเก็บเพิ่ม 1600 บาท  //ยกเวน้พาส
อเมริกา เก็บ 5,060 บาท** 
ดงันั้น กรณีลูกคา้มีวซ่ีาแลว้  กรุณาแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

9. ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ  ท่านละ  160  หยวนต่อคน/ทริป  // หัวหน้าทวัร์ไทยแล้วแต่ดุลยพนิิจ 
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10. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และ หัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะ
ไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 
8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 
9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
10. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่าน
เป็นจ านวนเงิน 300 หยวน/คน/วนั 
11.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิเช่นนั้นทางบริษทัฯ จะ
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เอกสารในการย่ืนวซ่ีาจีนส าหรับผู้ทีถื่อพาสสปอร์ตไทย 
- ส่งส าเนาพาสปอร์ต ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
วซ่ีากรุ๊ป ทางบริษจัจะส่งช่ือเขาทางสถานทูตจีนเพื่อขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเขา้เมือง ซ่ึง
สามารถเขา้ไปพ านกัเพื่อการท่องเท่ียวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 15 วนั 
-อาชีพของลูกคา้  
**หมายเหตุ**  
หากไดเ้อกสารหลงั 10 วนั ก่อนเดินทาง เสียค่าวซ่ีาเพิ่ม 500 บาท กรณีท่ีลูกคา้มีวซ่ีาจีนอยูแ่ลว้ หรือ ยืน่เอง หกัคืน 1,000 บาท 
 
**กรณลีูกค้ามีความประสงค์ย่ืนค าขอแบบวซ่ีาเดี่ยว** 
ค่าบริการเพิ่มเติมดงัน้ี 
- ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ 1,500 บาท  
- ยืน่ด่วน 2 วนัท าการ 2,550 บาท  
 
เอกสารในการท าวซ่ีาจีนส าหรับหนังสือเดินทาง (วซ่ีาเดี่ยว) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  
4. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่

วซ่ีา 

ไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
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5. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
6. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
7. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  

 - กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบสูติบตัรตวัจริง, ส าเนาสูติบตัรและสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/) 
      - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 
8. ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท  างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเทจ็ อาจมีการ
ระงับการออกวซ่ีา เล่มทีม่ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 5-7 
วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เติมหรือเปลีย่นระเบียบ
การย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

11. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้งรับผิดชอบ
ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร 
APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่ง
นอ้ย 2 อาทิตย ์ 

12. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
- ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน 
ประเทศไทยเท่านั้น 

- หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
- กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู ้
เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีี่ทางบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
1. หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  
2. หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  100 บาท 
    - เอกสารทีต้่องเตรียม   

1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีา และตราเขา้-ออก 
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   อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2  น้ิว จ  านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  

        5.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านท่ีแปล) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีังต่อไปนี้ 
1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  

 ย่ืนวซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ท่านละ  1,050 บาท 
(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อติาลี ลทิวัเนีย ลตัเวยี 
ลกัเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 
**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑ์การย่ืนวซ่ีาโดย 

ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
ประกาศ  

เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้ในอนาคต ซ่ึงทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษีน า้มันเพิม่ตามความเป็นจริง   
 

 

**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
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ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส 
.................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
.............................................................................................................................................................. รหัสไปรษณีย์
.......................... โทรศัพท์............................. มือถือ............................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
.......................................................................................................................................................................................................
........รหัสไปรษณย์ี ............................โทรศัพท์บ้าน........................................ 
ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………………………………………….. 
ต าแหน่งงาน ....................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถานที่ท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพห์ญ่) 
.......................................................................................................................................................................................................
.รหัสไปรษณย์ี ........................................โทร.......................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบั
ท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่.................................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัที.่.............................เดือน............................
ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 
เม่ือวนัที.่.......................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัที.่.............................เดือน.............................ปี
................................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION........................................................ ................................................... 
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2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME....................................................................... 
RELATION............................................................................................................................................... 
**  กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**  ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลงั  ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ทีนี่ ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


