
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ลอ่งเรือคลองขดุต้าหยนุเหอ | ถ่ายรูปด้านลา่งตกึเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ |เจดีย์หลกัเมืองเฉิงหวางเก๋อ 
 STARBUCK RESERVE ROASTERY | พกัโรงแรม 5 ดาว | บฟุเฟ่ต์ซีฟู้ดพร้อมกุ้งมงักรไม่อัน้  

 
 

  

 

 

 

  

เซี่ยงไฮ้ หงัโจว พัก 5 ดาว บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดกุ้งมังกร 4 วัน 2 คืน 

เดนิทาง พฤศจกิายน 62 -มีนาคม 63  

 

 
ราคาเร่ิมต้นเพยีง 7,999.- 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) CZ8464 : 02.00-07.20 น. 
วนัท่ี 2.  เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) – หงัโจว-ล่องเรือคลองโบราณต้าหยนุเหอ-หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง  -ขึน้เจดีย์หลกัเมืองเฉิงหวางเก๋อ +พร้อม

ชิมขนมรากบวั-ช้อปปิง้ HANGZHOU OUTLET 
วนัท่ี 3.  หงัโจว-เซี่ยงไฮ้- ศูนย์นวดเท้า(ยาบวัหิมะ) – ถ่ายรูปด้านล่างตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์-หาดไว่ทาน-ศูนย์ผ้าไหม-ถนนนานกิง – STARBUCK 

RESERVE ROASTERY 
วนัที่ 4.    ศูนย์หยก – วดัหลงหวั – ตลาดร้อยปีเฉินหวงเมี่ยว – ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง – เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบิน

สวุรรณภมูิ) CZ8463 : 21.15-00.50 น. 



วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) CZ8320 : 02.00-07.20 น. 

23.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประต ู9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น 
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุท่าน 

วันที่ 2 
เซี่ยงไฮ้ (สนามบนิเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) –หังโจว-ล่องเรือคลองโบราณต้าหยุนเหอ-หมู่บ้าน
ใบชาหลงจิ่ง -ขึน้เจดีย์หลักเมืองเฉิงหวางเก๋อ+พร้อมชิมขนมรากบัว-ช้อปป้ิง 
HANGZHOU OUTLET 

02.00 น. ออกเดินทางสู่ มหานครเซ่ียงไฮ้ สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง โดย สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น เที่ยวบินที่ CZ8320  
(มีบริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

07.20 น. เดินทางถึง มหานครเซ่ียงไฮ้ สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง เมืองเอกเทศเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตัง้แต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220 -
280) เป็นหมู่บ้านชาวประมงจนถึงสมยัราชวงศ์ซ่งได้เปล่ียนแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ซึง่ขณะนัน้เป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลงัจากสงคราม
ฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตวัเมืองเซี่ยงไฮ้ถกูเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตัง้อยู่ริมแม่น า้หวงผู่ ห่างจากปากแม่น า้แยงซีเกียง 
17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซี(เก่า) กัน้โดยแม่น า้หวงผู่ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสัช
อตุสาหกรรมและสถาบนัศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีค าเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหงัโจว
และซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หงั(โจว)” เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามสองฟากถนน  จากนัน้น าท่าน  ล่องเรือ
คลองโบราณต้ายุ่นเหอ ซึ่งมีประวตัิความเป็นมากว่า2,500 ปี โดยคลองแห่งนีม้ีความยาวทัง้หมดประมาณ1,794 กิโลเมตร
และคลองขุดนีใ้ช้แรงงานของคน ที่โบราณที่สดุและเป็นคลองที่ยาวที่สดุซึ่งไหลผ่านปักกิ่ง, เทียนสิน, เหอเป่ย, ซานตง, เจียงซู
และเจ้อเจียง ช่วงที่อยู่เมืองหางโจวจะมีความยาว 39 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมวิวทิวทศัน์สองข้างทางที่ยงัคงถกูรักษาแบบโบราณ
ไว้ 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ ไก่ขอทาน+หมูตงโพ) 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเหมยเจียอู (ไร่ชาหลงจิ่ง)  แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึน้ชื่อของจีน ให้ท่านได้ชิมชาขึน้ชื่อ โดยกล่าวกัน
ว่า “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวนั”   น าท่าน ขึน้ชมวิวบนเจดีย์หลักเมืองเฉิงหวางเก๋อ ลกัษณะเป็นอาคาร
โบราณสูงเจ็ดชัน้ มีลักษณะสถาปัตยกรรมของราชวงศ์ซ่งผสมราชวงศ์หยวน สูง 41.6 เมตร ประตูทางเข้าท าจากหินขัด เป็น
สญัลกัษณ์ของประวตัิศาสตร์อนัยาวนานของเมืองหางโจว หากมองขึน้ไปบนชัน้สองของ "หอหลกัเมือง" จะเห็นแผ่นจารึกเขียน
โดยนายเฉิน ช่างภาพชาวจนีผู้ โด่งดงั ศาลหลกัเมืองนีต้ัง้ขนาบทัง้สองด้านด้วย "ทะเลสาบและภเูขาแปดร้อยไมล์ โดยชัน้แรกและ



ชัน้สองจะมีลานแสดงวฒันธรรมประวตัิศาสตร์และประเพณีพืน้บ้านที่มีลักษณะเฉพาะ ชัน้ที่สามและห้าเป็นห้องชาและลาน
แสดงศิลปะดนตรีจากสาวเมืองหงัโจว (ให้ท่านชิมขนมรากบวัคนละหน่ึงถ้วยและชมการแสดงดนตรี) และชัน้ส่ีเหมาะแก่การชม
วิวรอบๆ ทะเลสาบซีห ูเป็นอนัหนึ่งสถานท่ี ที่น้อยคนจะได้ยลความงามในมมุสงู   

 

 
 น าท่านสู่ HANGZHOU OUTLET สถานที่ช้อปปิง้สดุฮิตของชาวหงัโจว ที่เต็มไปด้วยสินค้าเสือ้ผ้า แฟชัน่ กระเป๋า รองเท้า และ

อื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านเลือกช้อปปิง้สินค้าตามอธัยาศยั 
 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  

ที่พกั โรงแรม HANGZHOU LILY  HOTEL   หรือเทียบเท่า 5 ดาว (ท้องถิ่น) 



วันที่ 3 
หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ศูนย์นวดเท้า(ยาบัวหมิะ) – ถ่ายรูปด้านล่างตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์-
หาดไว่ทาน-ศนูย์ผ้าไหม-ถนนนานกงิ–STARBUCK RESERVE ROASTERY 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้  ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตัง้แต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บ้านชาวประมงจนถึงสมยั

ราชวงศ์ซ่งได้เปล่ียนแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ซึง่ขณะนัน้เป็นเพียงชมุชนเล็กๆหลงัจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตวัเมืองเซี่ยงไฮ้ถกูเปิดเป็น
เมืองท่าและเขตเชา่ของนานาชาติ ตัง้อยู่ริมแม่น า้หวงผู่ ห่างจากปากแม่น า้แยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่
ตง(ใหม่) และเขตผู่ซี(เก่า) กัน้โดยแม่น า้หวงผู่ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  น าท่านสู่ ศูนย์นวดเท้า(ยาบัวหมิะ)  พร้อม
ฟังบรรยายเก่ียวกบัการแพทย์โบราณจีน อดีตถึงปัจจบุนั การส่งเสริมการใช้สมนุไพรจีนที่มีมานานนบัพนัปี รับฟังการวินิจฉยัโรค
โดยแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญ พร้อมผ่อนคลายนวดฝ่าเท้า   
หมายเหต ุ: ขอความร่วมมือ กรุณาแช่เท้าทกุท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 

 
 จากนัน้น าท่าน ถ่ายรูปด้านล้างตึกเซ่ียงไฮ้ทาวเวอร์  (ไม่รวมค่าตั๋วขึน้ชมวิว) เป็นตึกที่สร้างขึน้ใหม่ล่าสุดและมีความสูง

ที่สดุในเซี่ยงไฮ้  ตึกนีม้ีความสงูถึง 632 เมตร มีการออกแบบตึกภายนอกที่แปลกตาด้วยรูปร่างตึกที่โค้งมนแลดูคล้ายเกลียวที่
ก าลงับิดทะยานขึน้สู่ท้องฟ้า เพื่อส่ือให้เห็นถึงความทันสมยัและเอือ้ประโยชน์ในการเก็บพลังงานลมมาใช้งาน ภายในส าหรับ
รองรับบริษัทชัน้น าต่าง ๆ ของจีนพร้อมการตกแต่งที่จะมีการปรับเปล่ียนชัน้ต่าง ๆ 121 ชัน้ให้มีทัง้ห้องประชมุ โรงแรม สวนลอย
ฟ้า ลิฟต์ที่เร็วที่สดุในโลก พร้อมด้วยเทคโนโลยีสดุล า้อีกมากมาย และระบบส าหรับดึงพลงังานจากธรรมชาติมาใช้ อาทิ กังหัน
ลมและระบบกกัเก็บน า้ฝน   อิสระให้ท่านถ่ายรูปคู่ตกึตามอธัยาศยั 



 

 
 น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน  ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขต

สถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภณัฑ์นานาชาติง”   ถือเป็นสญัลกัษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทัง้ถือเป็นศนูย์กลางทางด้าน
การเงินการธนาคารท่ีส าคญั แห่งหน่ึงของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทนัเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น 
สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นท่ีตัง้ของหน่วยงาน
ภาครัฐ เชน่ กรมศลุกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่ของบริษัทต่างๆ  น าท่านเยี่ยมชม ศูนย์ผ้าไหม ผลิตภณัฑ์ที่ท าจากไหม ไม่
ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า ผ้าพนัคอ ฯลฯ ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทัง้ใช้เคร่ืองจกัร ชมการดงึใยไหมรังแฝดเพื่อมาท าไส้
นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใช้เอง     น าท่านสู่ ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่  ( NANJING LU) เป็น
ถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮ้สร้างขึน้ตัง้แต่ปี  ค.ศ. 1851 ถือว่าเป็น WALKING STREET หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 
กิโลเมตร พืน้ถนนปูด้วยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของนานจิงลู่ เป็นที่ตัง้ของร้านค้ามากมาย มีทัง้ร้าน
ขายเสือ้ผ้าแฟชัน่ ร้านขายของที่ระลกึ ร้านอาหาร ภตัตาคารหรู ร้านจิวเวลร่ีชื่อดงั ทัง้ร้านท่ีเป็นของคนจีนท้องถิ่น   

 

 
 น าท่านเดินทางไปยงั STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า ส าหรับสาขา 

RESERVE ROASTERY ที่เพิ่งเปิดให้บริการในเซี่ยงไฮ้ใหม่หมาดเมื่อวันที่  6 ธ.ค.ที่ผ่านมานี ้สาขานีน้อกจากความยิ่งใหญ่
อลังการแล้ว ยังมีบาร์จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต  ขึน้แท่นเป็นสาขาที่มีบาร์จิบกาแฟยาวที่สุดในโลกของ 
STARBUCKS ลกูค้าสามารถมาชมการคัว่กาแฟสดๆ สมัผสับรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเคร่ืองดื่มต่างๆ กว่า 100 เมน ู



รวมทัง้เคร่ืองดื่มที่มีเฉพาะสาขานีแ้ห่งเดียวเท่านัน้ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา) 
ที่พกั โรงแรม SHANGHAI XIDI   HOTEL   หรือเทียบเท่า 5 ดาว (ท้องถิ่น) 

วันที่ 4 
ศูนย์หยก – วัดหลงหัว –ตลาดเฉินหวงเมี่ยว- ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง – เซี่ยงไฮ้ (สนามบิน
เซ่ียงไฮ้ผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) CZ8319 : 21.15-00.50 น. 

เช้า รับประทานอาหารเช้า   ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 แวะชม อญัมณีล า้ค่า หยก เป็นเคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนัอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่ แล้วจะช่วยป้องกนัอนัตรายได้ ให้ท่านได้

เลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีคณุภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน   
 

 
 น าท่านเดินทางสู่ วัดหลงหัว วดัเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเซี่ยงไฮ้ ท่ีมีอายุกว่า 1,500 ปี วดัแห่งนีถู้กสร้างขึน้ในยุคสามก๊ก ด้วยความ

ตัง้ใจของซุนกวนที่ต้องการอุทิศให้แก่มารดาผู้ ล่วงลบั และได้ใช้ชื่อวดัว่า ‘เซียนซื่อ เป็นชื่อแรก ก่อนจะเปล่ียนมาใช้ชื่อ ‘หลงหัว
จนถึงปัจจุบัน ภายในวัดมีวิหารเจ็ดหลังตัง้อยู่บนพืน้ที่กว้างขวางที่สุดในบรรดาวัดของนครเซี่ยงไฮ้ วิหารแต่ละหลังมีรูปปัน้
พระพุทธรูปและเทพผู้พิทักษ์ประดิษฐานอยู่ให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้ขอพรอาทิ ในวิหารใหญ่มีพระศรีศากยมุณี วิหารพระ
เมตไตรย หรือ วิหารเจ้าแม่กวนอิมที่มีองค์เจ้าแม่กวนอิมพนักรรายล้อมด้วยพระพุทธรูปสีทอง 500 องค์ ด้านตรงข้ามวดัมีเจดีย์
หลงหวั (LONGHUA PAGODA) เจดีย์แปดเหล่ียมโบราณ 6 ชัน้ สงู 44 เมตร เป็นเจดีย์ที่ถูกสร้างขึน้มาใหม่ในปี 922 แทนเจดีย์
องค์เดิมแต่ไม่อนญุาตให้เข้าชมด้านใน   

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร ( เมนูพเิศษ  บุฟเฟ่ต์อาหารซีฟู้ด... ท่านจะเต็มอิ่มจุใจกับการทานอาหารทะเล 
หอย ปู กุ้ งมังกร แบบไม่อัน้ นอกจากนีย้ังมีอาหารอื่นๆ อาทิเช่น  ขนมหวาน ผลไม้  ไอศครีม และเคร่ืองดื่ ม
น า้อัดลม เบียร์ เหล้า  ไวน์ ฯลฯ) 

 

 
 น าท่านสู่ ตลาดเฉินหวงัเมี่ยว หรือที่เรียกกนัว่า ศาลเจ้าพ่อหลกัเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึง่ได้กลายเป็นศนูย์รวมสินค้า

และอาหารพืน้เมืองที่แสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึง่มีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจบุนัได้อย่างลงตวั  ซึง่เป็นย่าน
สินค้าราคาถกูที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซีย่งไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั   จากนัน้น าท่านชม ย่านศิลปะถนนเทียนจื่



อฝาง เป็นเขตอยู่อาศยัของชาวบ้านในยุค ค.ศ.1920 – 1930 ประกอบไปด้วยบ้านทรงยโุรปสลบักับบ้านแบบจีน ถนนแห่งนีเ้ร่ิม
มีชื่อเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจดัแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินแบบติดดิน หรือที่ปัจจุบนัเรียกว่า แนวสตรีท ภายในเต็ม
ไปด้วยคาเฟ่ และร้านขายของที่ระลกึ และงานแสดงของศิลปินทัง้ในและต่างประเทศ 

 

 
 อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  
 สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง 

23.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น เที่ยวบินที่ CZ8319 
(มีบริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

00.50+1 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวสัดิภาพ 
 

อัตราค่าบริการ :  เซี่ยงไฮ้ หังโจว พัก 5 ดาว บฟุเฟ่ต์ซีฟู้ดกุ้งมังกร 4 วัน 2 คืนโดย ไชน่าอิสเทร์ิน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว
เคร่ืองบนิ 
ท่านละ 

วนัที่ 17-20 พ.ย.62 7,999.- 7,999.- 7,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัที่ 24-27 พ.ย.62 7,999.- 7,999.- 7,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัที่29 พ.ย.-02 ธ.ค.62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัที่ 13-16 ธ.ค.62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัที่15-18 ธ.ค.62 7,999.- 7,999.- 7,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัที่ 20-23 ธ.ค.62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัที่ 29ธ.ค-01 ม.ค.63 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,500.- 6,900.- 

วนัที่ 03-06 ม.ค.63 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 



วนัที่ 05-08 ม.ค.63 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัที่ 17-20 ม.ค.63 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัที่ 31ม.ค.-03 ก.พ.63 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัที่16-19 ก.พ.63 7,999.- 7,999.- 7,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัที่ 28ก.พ.-02 มี.ค.63 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัที่06-09 มี.ค.63 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัที่ 08-11 มี.ค.63 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัที่ 13-16มี.ค.63 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัที่ 20-23 มี.ค.63 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 4,900.- 

วนัที่ 22-25 มี.ค.63 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 4,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 4,900.-  
ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวซ่ีา) 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท /วีซ่าเดี่ยว 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 

**เด็กเก็บทริปเท่าผู้ใหญ่** 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ เพื่อ

เช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 5,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 



4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากค่า
ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านต่อหน่ึงห้อง) 
3.  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบุ 
5.  ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเที่ยวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้ มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้ มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม

กบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 



2.    ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท หรือวีซ่าเดี่ยว พาสปอร์ตไทย ท่านละ 1,800 บาท 

วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้

ส าเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมลูชดัเจน และรูปถ่ายสแกน1 รูป และต้อง
สง่เอกสารลว่งหน้า 14 วนัก่อนเดินทาง) 
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงบัการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุ
ใดๆทัง้สิน้ ท าให้ไม่สามารถย่ืนวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 
1,650 บาท พร้อมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อท าการยื่นค าขอวีซ่าเด่ียวผ่านศนูย์รับย่ืน    
โปรดทราบ  ที่มีความประสงค์ ยื่นค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปใน
ประเทศ.  ดงัต่อไปนีต้ัง้แต่ ปี 2014 เป็นต้นมา ไม่สามารถยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ได้ต้อง
ยื่นวีซ่าจีนแบบเดีย่วเท่านัน้ และใช้เวลามากกว่าก าหนดการเดิม 4 วนัท าการ 
 1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อซุเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.
คาซคัสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอดีุอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 
15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.
จอร์แดน 24.โซมาเลีย   
        กรณีที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะ
ถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใช้กับการเดินทางครัง้อ่ืนๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่
สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทกุกรณี 

3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีที่น า้หนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 
ส่วนเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 

4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม, ค่าอาหารที่สัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด

ฯลฯ 
6. ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบไุว้ในรายการ 
7. ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
8. ค่าทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบ

ทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหาย
หรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าช้า เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริการท่ีท่านได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีส่ิงผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากได้ส ารองที่นัง่บนเคร่ือง 
และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
ราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่
จะจดับริการทวัร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  

- ยื่นด่วน 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไม่ส่วมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 
3. ส าหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า -ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้

ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 



6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสตูิบัตรตัวจริง, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบัตรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ HTTP://WWW.CONSULAR.GO.TH/)            
  - กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมลูจริงเก่ียวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจบุนั ที่อยู่ที่ท างาน ญาติที่ติดต่อได้

ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ที่ท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้
ว่าให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุ่มตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททวัร์ 
อย่างน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่าน
จะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เนื่องจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,550 บาท  
2.  หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1,900 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไม่ส่วมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  



4. หนงัสือว่าจ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทบัร้านที่

แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะน า้มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
 



**สถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส ................................................................................. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัที่............ เดือน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เมื่อวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัที่............ เดือน.......................ปี..................   
 
รายชื่อบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 



 

 
 
 
 

หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารสง่ถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


