
 

 
 

 
 

วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-เซ่ียงไฮ้ (FM842 : 09.25-14.50) 
ย่ำนซินเทียนตี ้

X X  
HOLIDAYINN EXPRESS 
HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 

2 
หำดไว่ทำน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ถนนนำนกงิ-ตึก 
STARBUCKS ทีใ่หญ่และสวยทีสุ่ดในโลก-ร้านผ้า
ไหม-ถนนเทียนจ่ือฝำง 

   

HOLIDAYINN EXPRESS 
HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 

3 สวนสนุกเซ่ียงไฮ้ดสินีย์แลนด์ (รวมค่ำเข้ำ)  X X 
HOLIDAYINN EXPRESS 
HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 

4 เซ่ียงไฮ้-ต ำบลอูเจิน้-ล่องเรือเข้ำเมืองโบรำณอูเจิน้
เซ่ียงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) 

   

HOLIDAYINN EXPRESS 
HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 

5 
วดัพระหยก-ตลำดเฉิงหวงัเมี่ยว-ร้านหยก 
พพิธิภัณฑ์เซ่ียงไฮ้-เซ่ียงไฮ้-กรุงเทพฯ  
(MU547 : 20.40-00.55+1) 

    

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขบัรถ จ ำนวน 150 หยวน/คนตลอดกำรเดนิทำง 



 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง วนัที่ 28 ธ.ค. 61–1 ม.ค. 62 / 29 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62  

วนัแรก  กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ)-เซ่ียงไฮ้-ย่ำนซินเทียนตี ้

06.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ช้ัน 4 ประตู 
9 บริเวณ ISLAND-U  สำยกำรบิน SHANGHAI AIRLINES (FM) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษทัฯ คอย
ตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
09.25 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเซ่ียงไฮ้ โดยสำยกำรบิน SHANGHAI  AIRLINES เทีย่วบินที ่FM842 
   (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
14.50 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนผู่ตง มหำนครเซ่ียงไฮ้ “นครปารีสแห่งตะวนัออก ” ปัจจุบันเซ่ียงไฮ้เป็น

ศูนยก์ลางอุตสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดของจีน แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผูต่งใหม่ และเขตผูซี่เมืองเก่ากั้น
โดยแม่น ้าหวงผู ่หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
น าท่านเดินทางสู่ ย่ำนซินเทียนตี ้ถือเป็นแหล่งฮิปล่าสุดของคนอินเทรนด์เซ่ียงไฮ ้ตั้งอยูฝ่ั่งเมืองเก่า ท่ีน่ีมี
ร้านอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีแต่งร้านอย่างมีระดบั ซ่ึงใช้ตึกอาคารหลงัเก่ามาแต่งเติมใหม่ให้เป็นร้านอาหารท่ีดู
หรูหรา คลาสิค นบัเป็นสวรรคพ์กัผอ่นของหนุ่มสาว และนกัท่องเท่ียวในเซ่ียงไฮย้ามค ่าคืน  

  พกัที ่HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว **** 
วนัทีส่อง หำดไว่ทำน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ถนนนำนกงิ-ตึก STARBUCKS ทีใ่หญ่และสวยทีสุ่ดในโลก  
  ร้านผ้าไหม-ถนนเทยีนจ่ือฝำง 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านสู่บริเวณ หำดไว่ทำน ตั้งอยู่บนฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 

กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมท่ีไดช่ื้อวา่ “พิพิธภณัฑ์ส่ิงก่อสร้างหม่ืนปีแห่งชาติจีน” ถือเป็นสัญลกัษณ์
ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ ้ จากนั้นน าท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใตแ้ม่น ้ าหวงผู ่ลงไป 50 เมตร ในอุโมงค์
ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ ต่ืนตาต่ืนใจ จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงย่าน ถนนนำนกิง ศูนยก์ลาง
ส าหรับการชอ้ปป้ิงท่ีคึกคกัมากท่ีสุดของนครเช่ียงไอ ้รวมทั้งหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ช่ือดงักวา่ 10 หา้ง 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น าท่านสู่ ตึก STARBUCKS สาขาใหม่ท่ีนครเซ่ียงไฮ ้มาพร้อมกบัความยิ่งใหญ่อลงัการ ครองต าแหน่ง

สตำร์บัคส์ทีใ่หญ่และสวยทีสุ่ดในโลก ซ่ึงไดท้  าการเปิดตวัไปเม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2560  มีเน้ือท่ีใหญ่โตถึง 
2,787 ตารางเมตร ดา้นบนของร้านตกแต่งดว้ยแผ่นไมรู้ปหกเหล่ียมซ่ึงเป็นงานแฮนด์เมดจ านวน 10,000 
แผ่น และท่ีตั้ งตระหง่านอยู่กลางร้านคือถงัคัว่กาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตนั สูงเท่าตึก 2 ชั้น ประดับ
ประดาด้วยแผ่นตราประทบัแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซ่ึงบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของ
สตาร์บคัส์ กาแฟท่ีคัว่ในถงัทองเหลืองน้ีจะถูกส่งผา่นไปตามท่อทองเหลืองดา้นบน ซ่ึงจะท าให้เกิดเสียง
ราวกบัเสียงดนตรี มีเคาน์เตอร์ท่ียาวท่ีสุด ซ่ึงมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองต าแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์
บคัส์ท่ีมีความยาวท่ีสุดในโลก มีเคร่ืองด่ืมหลากหลายมากกวา่ 100 ชนิด รวมทั้งเคร่ืองด่ืมท่ีมีเฉพาะสาขา
น้ีเพียงแห่งเดียว น าท่านแวะ ร้ำนผ้ำไหม ท่ีข้ึนช่ือของประเทศของจีน ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีท าจาก
ผา้ไหม เช่นผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 
  น าท่านชม ย่ำนศิลปะถนนเทียนจ่ือฝำง เป็นเขตอยูอ่าศยัของชาวบา้นในยุค ค.ศ.1920–1930 ประกอบไป

ดว้ยบา้นทรงยุโรปสลบักบับา้นแบบจีน ถนนแห่งน้ีเร่ิมมีช่ือเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจดัแสดงผล
งานศิลปะจากศิลปินแบบติดดิน หรือท่ีปัจจุบนัเรียกวา่ “แนวสตรีท” ภายในเต็มไปดว้ยคาเฟ่ และร้านขาย
ของท่ีระลึก และงานแสดงของศิลปินทั้งในและต่างประเทศ 

  พกัที ่HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว **** 

วนัทีส่ำม สวนสนุกเซ่ียงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่ำเข้ำ) 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเขา้สู่ดินแดนแห่งความฝัน SHANGHAI DISNEYLAND เซ่ียงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ แห่งน้ีเป็นสวน
สนุกแห่งท่ี 6 ของดิสนียแ์ลนด์ทัว่โลก มีขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของโลก รองจากดิสนียแ์ลนด์ในออร์แลนโด 
รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนียแ์ลนด์แห่งท่ี 3 ในเอเชีย ตั้งอยูใ่นเขตฉวนซา ใกลก้บัแม่น ้ า
หวงผู ่และสนามบินผูต่ง สวนสนุกเซ่ียงไฮดิ้สนียแ์ลนด์มีขนาดใหญ่กวา่ฮ่องกงดิสนียแ์ลนดถึ์ง 3 เท่าเลย
ล่ะ ใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งส้ินราว 5.5 พนัลา้นเหรียญ หรือราว 180,000 ลา้นบาท 
สวนสนุกแห่งน้ีเป็นทรัพยสิ์นของดิสนียร้์อยละ 43 ท่ีเหลือเป็นของ ซัง่ไห่ เส่ินต้ี กรุ๊ป กิจการรัฐวสิาหกิจ
จีน รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ท่ีอดัฉีดเงินสนับสนุนเพื่อช่วยกนัแสวงหาผลก าไรในอนาคต  ในสวนสนุก
จะไฮไลตด์ว้ย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลก และมีทั้งหมด 6 ธีมพาร์
คด้วยกัน ทั้ ง Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure 
Cove และ Fantasyland มีสารพดัเคร่ืองเล่นหวาดเสียว และแหล่งรวมความบนัเทิงท่ีน่าสนใจ  ในส่วน
ของโรงแรมจะมี The Shanghai Disneyland Hotel เป็นโรงแรมท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะ
สมยัใหม่ท่ีมีกล่ินอายของมนตร์ขลงั ดิสนีย ์และอีกโรงแรมช่ือ Toy Story Hotel ตกแต่งดว้ยของเล่นจาก
การ์ตูนดิสนียเ์ร่ือง Toy Story ดูน่ารักไม่แพก้นั ท่ี Disneytown ก็จะรวมแหล่งช้อปป้ิง แหล่งทานอาหาร 
และความบนัเทิงต่างๆ อาทิ Walt Disney Grand Theatre โรงละครบรอดเวยแ์ห่งแรกของจีนท่ีเคยฉาย
เร่ือง Lion King ด้านโซน Wishing Star Park ก็จะเป็นสวนพฤกษชาติสวยงามขนาด 40 เอเคอร์ มี



 

ทางเดินเลียบทะเลสาบท่ีส่องไฟกะพริบอย่างเว่อร์วงั เหมาะกับคนรักธรรมชาติ สมควรแก่เวลา น าท่าน
เดินทางสู่ท่ีพกั 
อำหำรเทีย่งและอำหำรค ่ำอสิระตำมอธัยำศัย เพ่ือควำมสะดวกในกำรเทีย่วเคร่ืองเล่นของท่ำน 
หมำยเหตุ : ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงวันเข้ำชมดิสนีย์แลนด์ กรณีทีต่รงวันเสำร์หรือ
วันอำทิตย์ และวันหยุดช่วงเทศกำล เน่ืองจำกจะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้ำงมำก  อำจท ำให้ไม่สำมำรถ
ท่องเทีย่วหรือเล่นเคร่ืองเล่นได้ตำมที่หวงัไว้ ทั้งนีเ้พ่ือผลประโยชน์ของลูกทวัร์เป็นส ำคัญ 

 พกัที ่HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว **** 

วนัทีส่ี่  เซ่ียงไฮ้-ต ำบลอูเจิน้-ล่องเรือเข้ำเมืองโบรำณอูเจิน้-เซ่ียงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ต ำบลอูเจิ้น (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ช่ัวโมง) เป็นท้องถ่ินเก่าแก่ อุดมไปด้วย
โบราณสถาน และโบราณวตัถุ ต าบลอูเจ้ินตั้งอยูใ่นเมืองถงเซียง มณฑลเจอ้เจียงทางภาคตะวนัออกของ
จีน อยู่ริมคลองขุด "ต้ายุ่นเหอ" ซ่ึงเป็นคลองขุดท่ียาวท่ีสุดของโลก ห่างจากนครเซ่ียงไฮ้เพียง 100 
กิโลเมตร ห่างจากเมืองหงัโจวเมืองท่องเท่ียวท่ีข้ึนช่ือเพียง 60 กิโลเมตร ต าบลอูเจ้ิน มีประวติัอารยธรรมท่ี
ยาวนานถึง 7,000 ปี มีประวติัในการสร้างต าบลท่ีนานกวา่ 1,300 ปี  

 
เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่าน ล่องเรือ เข้าสู่ เมืองโบรำณอูเจิ้น เมืองโบราณท่ีมีช่ือเสียงมากของมณฑลเจ้อเจียง ตั้ งอยู่ริม

ทะเลสาบไท่หู ทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีของมณฑลเจ๋อเจียง และมณพลเจียงซู เป็นเมือง
โบราณท่ีอนุรักษ์ และคงสภาพบา้นเรือนตามแบบสมยัราชวงคชิ์ง ไม่ว่าจะเป็นลวดลายการแกะสลกัไม้
ตามหน้าต่าง หรือการแกะสลกัหินท่ีมีความประณีตงดงาม ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอูเจ้ิน 
เมืองท่ีไดช่ื้อว่า "นครเวนิสแห่งมณฑลเจอ้เจียง" มีประวติัศาสตร์กวา่ 1,000 ปี ชมชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวบา้นริมน ้ า สถานท่ีบ่งบอกความเป็นเจียงหนนัซ่ึงเป็นบา้นเกิด "เหมาตุน้" ชมส่ิงก่อสร้างโบราณสมยั
ราชวงศ ์หมิง และราชวงศแ์มนจู สภาพแวดลอ้มภายในเมืองโบราณอูเจ้ินนั้นยงัคงความสวยงามน่าอยู ่มีคู
คลองไหลผา่นกลางหมู่บา้น สะพานขา้มคูคลอง โบราณสถาน และโบราณวตัถุท่ีน่าสนใจอีกมากมาย ท่ี
แห่งน้ีท่านจะไดส้ัมผสัถึงบรรยากาศความเป็นเมืองโบราณ และความเป็นโมเดิร์นท่ีผสมผสานไดอ้ยา่งลง
ตวั จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเซ่ียงไฮ้ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ช่ัวโมง) เมืองท่ีเตม็ไปดว้ย
อาคารสถาปัตยกรรมท่ีมีลวดลายสวยงามตามแบบฉบบัยโุรป จนไดรั้บขนานนามวา่เป็น “นครปารีสแห่ง
ตะวนัออก”  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ร้ำนนวดเท้ำ เพื่อสุขภาพ ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ กบัยานวดขนาด
พิเศษสูตรเดียวไม่ซ ้ าใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศใน
ดา้นรักษาแผลไฟไหม ผพุอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น   

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ…ไก่แดง พเิศษ!!! โต๊ะละ 2 ตัว 
 พกัที ่HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว **** 

วนัทีห้่ำ  วดัพระหยก-ตลำดเฉิงหวงัเมี่ยว-ร้านหยก-พพิธิภัณฑ์เซ่ียงไฮ้-เซ่ียงไฮ้-กรุงเทพฯ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านชม วัดพระหยก  เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิของคนเซ่ียงไฮ ้โดยพระฮุ่ยเกินแห่งวดัผูโ่ถวซานไดอ้ญัเชิญพระ

หยกขาวพม่า 5 องค์มาจากประเทศจีน และประดิษฐานพระหยก 2 องค์ ณ วดัพระหยก ในปี ค.ศ. 1928 
พระหยกปางสมาธิเน้ือหยกขาวสูง 1.9 เมตร ประดิษฐาน ณ ชั้นสองของวิหารเก็บพระธรรม พระหยก
ปางไสยาสน์ ยาว 69 เซนติเมตร ประดิษฐาน ณ ชั้นล่าง หนา้ห้องรับแขก ให้ท่านนมสัการกราบไหวพ้ระ
ขอพร เพื่อความป็นสิริมงคลกบัตวัท่านเอง จากนั้นน าท่านสู่ ตลำดเฉิงหวังเมี่ยว อาคารบา้นเรือนบริเวณ
น้ีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศ์หมิง และชิง แต่ท าเป็นร้านขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ 



 

ของท่ีระลึก และสินคา้สมยัใหม่อยา่งรองเทา้กีฬา กระเป๋า อีกทั้งยงัมีร้านขายขนม และอาหารพื้นเมืองอีก
มากมาย ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ....บุฟเฟ่ตต์ซีฟู้ด 
บ่ำย น าท่านชม ร้ำนหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากล ้าค่า จากนั้นน าท่านชม 

พิพิธภัณฑ์เซ่ียงไฮ้ เป็นพิพิธภณัฑ์ของศิลปะจีนโบราณ ภายนอกออกแบบเป็นโดมทรงกลม และมีฐาน
เป็นทรงส่ีเหล่ียมอนัเป็นสัญลกัษณ์ของสวรรค์ และพื้นโลกตามหลกัแนวคิดโบราณ พิพิธภณัฑ์น้ีแบ่ง
ออกเป็น 11 หอ้งแสดงศิลปะ และ 3 หอ้งจดันิทรรศการ     

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...เส่ียวหลงเปา 
20.40 น.   เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เทีย่วบินที ่MU 547 
  (บริการอาหารว่างบนเคร่ือง) 
00.55 น.+1 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ...........     

 
********ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร********   

     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      
(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป ***) 

 

 

เซ่ียงไฮ้...ทอดมันปู  
ดิสนีย์แลนด์ เมืองโบรำณอูเจิน้  5 วนั 4 คืน (FM/MU) 

 

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัข้ึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน ้ามนัเพิ่ม

ตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทวัร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วนัที ่01 พ.ย. 61 เป็นเงิน 5,900 บำท 
3. ค่ำวซ่ีำจีน ปกติ 4 วนัท ำกำร รำคำ 1,500 บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วนัท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิม 1,050 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   
4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จ ำนวน 1 ใบ  สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้ าหนักตอ้งไม่เกิน 7 

กิโลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็อำยุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัที ่28 ธันวำคม-1 มกรำคม 2562 27,999 บำท 27,999 บำท 4,500 บำท 14,999 บำท 

วนัที ่29 ธันวำคม- 2 มกรำคม 2562  27,999 บำท 27,999 บำท 4,500 บำท 14,999 บำท 



 

7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อา
ประกนัท่ีมีอายุตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกว่า 70 ปี ข้ึนไป 
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดั
ท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้
อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตาม
เง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

8.  ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!! ต 
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทวัร์ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำกบัผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเกบ็ค่ำทปิเพิม่ 50 หยวน / ท่ำน / ทริป 
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวน
สิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่ำวซ่ีำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
6. ค่ำทวัร์ชำวต่ำงชำติ เกบ็เพิม่ 800 หยวน/ท่ำน/ทริป 
เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 
1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 1 วนั หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่งส ำเนำ

หนังสือเดินทำง ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำรที่ให้

กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่าง
เพิม่ 1,050 บาท  (อตัรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำน้ัน)  

3. ช ำระส่วนทีเ่หลือ ก่อนเดินทาง 30 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณาเล่ือน
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า
หอ้ง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้
 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Extra 

Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทวัร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยว
ทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านผ้าไหม, ร้านหยก, ร้านนวดฝ่าเท้า(บัวหิมะ) ซ่ึงจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพรำะมีผลกับ
รำคำทัวร์ จึงเรียนให้นักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลำร้ำนละ
ประมำณ 60-90 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลกั ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนปฏิเสธทีจ่ะ
ไม่เข้ำร้ำนดังกล่ำว ทำงบริษัทฯ จะขอเรียกเกบ็ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 400 หยวน/ คน/ วนัทีไ่ม่เข้ำร้ำน 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน และ
เหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั                                                                                        
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 



 

 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทางบริษทั
ฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 

หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธ
กำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ำยหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสีขำวเท่ำน้ัน!!  

ข้อห้ำม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, หา้มเป้ือน, หา้มยิม้, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (หา้มใส่เส้ือคอกวา้ง แขนกุด 
ซีทรู ลูกไม ้สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยนิูฟอร์มชุดท างาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), หา้มใส่แวนตาสีด า หรือกรอบแวน่สีด า, 
หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่านท่ีประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจดัมาพร้อมกับการส่ง
หนงัสือเดินทาง  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 
  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
  เดินทำงพร้อมญำติ   

1. ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทำงทีช่ื่อเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญงิ (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วซ่ีาท่ีศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนในวนัยืน่วซ่ีา 

7.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต ่ากวา่ 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้ท ำงำน
ในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์



 

3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,060 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ทีเ่จ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 
ประเทศทีไ่ม่สำมำรถขอวซ่ีำจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก 
เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ เนเธอ
แลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู ้
เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการยืน่วซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง นอ้ย 
10 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนยย์ื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของ
สถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วี
ซ่า / ผูใ้ช้บตัร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่
ประเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

  
       ** ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำง

บริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั ** 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 

 
ผู้เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 

เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจีน 
**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำร้ำง    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส......................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)........................................................................................................    
.................................................................................................................................................................................................
.............................รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้ำน..................................มือถือ............................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณไีม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน / ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่).....................................................................  
.................................................................................................................................................................................................
...................................................... .... ... .. .. .........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้ำน............................................... 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณย์ี.........................โทร................................ 
**กรณเีกษียณอำยุงำน กรุณำกรอกช่ือสถำนที่ท ำงำน/ ทีอ่ยู่ ทีเ่คยท ำงำน...................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................โทร................................ 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที.่......................เดือน........................ปี..................... 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เม่ือวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที.่......................เดือน........................ปี..................... 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์ (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมำยเหตุ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกิดควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทั้งนีเ้พ่ือ
ประโยชน์ของตวัท่ำนเอง  จงึขออภัยมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 


