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 ปกักิ่ง-เซี่ยงไฮ ้6 วนั 5 คืน  

โดยสายการบนิการบนิไทย (TG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: ราคาขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจนีแบบกรุป๊ เกบ็เพิม่ท่านละ 1,000 บาท 

พรอ้มหนา้พาสปอรต์ ราคาเด็กต า่กว่า 20 ปี เกบ็เพิม่จากค่าทวัรข์า้งตน้ 4,000 บาท 

**ยงัไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น +คนขบัรถท่านละ 200 หยวน/ท่าน/ทรปิ (เด็กเกบ็เท่าผูใ้หญ่)** 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง :  

วนัที ่ 26-31 ส.ค.60                        รำคำ 19,900.- 

 วนัที ่15-20 ก.ย. 60               รำคำ 19,900.-        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท.์.... ทวัรร์าคาสบายกระเป๋า 

1. เมนูพิเศษ.... (1) เป็ดปักกิ่ ง 

2. เมนูพิเศษ.... (2)  สุกี้มองโกเลยี 

3. บริการน า้ดื่มวนัละขวด 
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 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ(TG614 /10.10-15.50) -ปักก่ิง- ถนนหวงัฝู่ จ่ิง ✈ O 
YITEL  HOTEL หรือ

เทยีบเท่า 4* 

2 ปักก่ิง-จตุรัสเทียนอนัเหมิน-พระราชวงักูก้ง-ร้านผา้ไหม-กายกรรม
ปักก่ิง 

O O O 
YITEL  HOTEL หรือ

เทยีบเท่า 4* 

3 ปักก่ิง-พระราชวงัฤดูร้อน-ร้านหยก-ก าแพงเมืองจีนด่านจวหีนวกวน-
ร้านไข่มุก-ผา่นชมสนามก่ีฬารังนกและสระวา่ยน ้า 

O O O 
YITEL  HOTEL หรือ

เทยีบเท่า 4* 

4 ปักก่ิง-ร้านผเีซ๊ียะ-ตลาดรัสเซีย-นัง่รถไฟความเร็วสูง-เซ่ียงไฮ ้ O O O 
HOLIDAY INN 

EXPRESS HOTEL            
หรือเทียบเท่า 4* 

5 เซ่ียงไฮ-้ร้านนวดฝ่าเทา้-เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว+ล่องเรือ-หาดไวท่าน-
อุโมงคเ์ลเซอร์-ร้านใบชา-ถนนนานกิง 

O O O 
HOLIDAY INN 

EXPRESS HOTEL            
หรือเทียบเท่า 4* 

6 เซ่ียงไฮ-้กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ  (TG663/ 07.30-11.05)  O ✈   

 

 

 
วนัแรก     กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ-ปักกิง่- ถนนหวังฝู่จ่ิง 
 

 08.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4  ประตู3 แถวเช็คอิน D
สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความ
สะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

 10.10 น. ออกเดินทางสู่ ปักก่ิง โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS เทีย่วบินที ่TG614 
 15.50 น. เดินทางถึง เมืองปักกิง่มืองประวติัศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักก่ิงเคยเป็นเมืองส าคญัทางการคา้ของอาณาจกัร

เยีย่นเม่ือ 500 ปีก่อนคริสตกาลผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ยา่นแหล่งชอ้ปป้ิง 
ถนนหวังฟูจ่ิง เป็นศูนยก์ลางการคา้และการชอ้ปป้ิงของวยัรุ่นและนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืน เป็นอยา่งมาก
ท่ีสุดของในเมืองปักก่ิง อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

ค ่า รับประทานอาหาร ค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั   YITEL  HOTEL  หรือเทยีบเท่า 4* 

 
วนัทีส่อง    ปักกิง่-จตุรัสเทยีนอันเหมิน-พระราชวงักู้กง-ร้านผ้าไหม-กายกรรมปักกิง่ 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
   น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก จตุัรัสเทียนอนัเหมิน 

ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักก่ิง มีพื้นท่ีทั้งส้ิน 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1 ,000,000 คน 
ปัจจุบนัจตุัรัสเทียนอนัเหมินนบัเป็นจตุัรัสใจกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมท่ี
มีความส าคญั ไดแ้ก่ หอประตูเทียนอนัเหมินท่ีตั้งอยูท่างทิศเหนือสุดของจตุัรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผนืใหญ่
โบกสะบดัอยูเ่หนือเสาธงกลางจตุัรัส อนุสาวรียว์รีชนใจกลางจตุัรัส มหาศาลาประชาคมดา้นทิศตะวนัตก
ของจตุัรัส ตลอดจน พิพิธภณัฑก์ารปฏิวติัแห่งชาติและพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ชาติจีนทางฝ่ังตะวนัออก 
นอกจากน้ีทางดา้นทิศใตย้งัมี หอร าลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจ้ิงหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน 
น าท่านชม พระราชวงักู้กง สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิหยง่เล่อแห่งราชวงศห์มิง เป็นทั้งบา้นและชีวติของ
จกัรพรรดิในราชวงศห์มิงและชิงรวมทั้งส้ิน 24 พระองค ์พระราชวงัเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 
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500 ปี มีช่ือในภาษาจีนวา่ ‘กูก้ง’ หมายถึงพระราชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ‘จ่ือจ้ินเฉิง’ ซ่ึงแปลวา่ 
‘พระราชวงัต้องห้าม’ เหตุท่ีเรียกพระราชวงัต้องห้าม  เน่ืองมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวงัว่า 
จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวงัของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ท่ีต้องห้าม’ คน
ธรรมดาสามญัไม่สามารถล่วงล ้าเขา้ไปไดใ้นสถานท่ีนั้น 

 
 
 
 

 
 
 
 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านแวะชม ผ้าไหม ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของจีน   น าท่านชม กายกรรมปักกิง่  เป็นกายกรรมท่ี

นกัแสดงไดโ้ชวค์วามสามารถหลายๆ ดา้น เช่นโชวห์มุนจาน, โชวค์วงของ,รถมอเตอร์ไซตไ์ต่ถงั เป็นตน้ 

กลางวนั  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร  …เมนูพเิศษ...เป็ดปักกิง่ 

ทีพ่กั   YITEL  HOTEL  หรือเทยีบเท่า 4* 
 

วนัที่สาม      พระราชวังฤดูร้อน-ร้านหยก-ก าแพงเมืองจีนด่านจวีหนวกวน -ร้านไข่มุก-ผ่านชมสนามกีฬ่ารังนกและสระว่ายน า้ 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 ท่านเขา้ชม พระราชวงัฤดูร้อนอวีเ้หอหยวน ตั้งอยูใ่นเขตชานเมืองดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุง

ปักก่ิงห่างจากตวัเมืองปักก่ิง เดิมเป็นสวนฤดูร้อนและสวนดอกไมใ้นสมยักุบไลข่าน ต่อมาในปี ค.ศ. 
1893 พระนางฉือซีไทเฮาไดบู้รณะซ่อมแซมจนเป็นลกัษณะท่ีเห็นในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นท่ีพระนางซูสีไทเฮา
ทรงโปรดปรานมาก ทั้งยงัเป็นสถานท่ีวา่ราชการของพระนางดว้ย ภายในพระราชวงัประกอบดว้ย 
ต าหนกัเลอโช่วถงั สถานท่ีประทบัของพระนางฉือซีไทเฮา ต าหนกัเร่ินโช่วเต้ียน สถานท่ีวา่ราชการของ
พระนางฉือซีไทเฮา ภูเขาวา่นโส้วซาน ทะเลสาบคุนหมิง เก๋งพระหอม ต าหนกัเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน 
ฉางหลาน (ระเบียงยาวลดัเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิงตกแต่งดว้ยภาพวาดต่างๆ) และต าหนกัต่างๆ 
อีกมากมาย” น าท่านชม ร้านหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากล ้าค่า 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 

 
 
 
 
 
 
 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่  ก าแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) เป็นก าแพงท่ีมีป้อมคัน่เป็นช่วง ๆ ของจีนสมยั

โบราณ สร้างในสมยัพระเจา้จ๋ินซีฮ่องเตเ้ป็นคร้ังแรก ก าแพงส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจุบนัสร้างข้ึนใน
สมยัราชวงศห์มิง ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก หลงัจากนั้นยงัมีการสร้าง
ก าแพงต่ออีกหลายคร้ังดว้ยกนัแต่ภายหลงัก็มีเผา่เร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่าก าแพง
เมืองจีนไดส้ าเร็จ มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนบัเป็นหน่ึงในเจด็ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุ
กลางดว้ย เช่ือกนัวา่ หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมืองจีนไดก้ าแพงอาคารดูเหมือน
ฟองน ้าท่ีเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสั่นสะเทือนจากแผน่ดินไหวได ้น าทุกท่านแวะ 
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ร้านไข่มุก เลือกซ้ือครีมไข่มุกบ ารุงผวิ ผงไข่มุก หรือผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากไข่มุกน ้าจืดท่ีเพาะเล้ียงใน
ทะเลสาบ  ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกฬีาโอลมิปิกรังนก สนามกีฬาโอลิมปิกรังนกออกแบบโดย
สถาปนิกชาวสวสิเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดงัของโลก “โคลอส
เซ่ียม” พยายามใหเ้อ้ืออ านวยต่อส่ิงแวดลอ้ม ในสนามจุได ้91,000 ท่ีนัง่ ใชจ้ดัพิธีเปิด-ปิดการแข่งขนั
โอลิมปิก 2008 มีลกัษณะภายนอกคลา้ยกบั ”รังนก” ท่ีมีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนก่ิงไมเ้พดานและผนงั
อาคารท่ีท าดว้ยวสัดุโปร่งใส อฒัจนัทร์มีลกัษณะรูปทรงชามสีแดงดูคลา้ยกบัพระราชวงัตอ้งหา้มของจีน 
ซ่ึงใหก้ล่ินอายงดงามแบบตะวนัออก ผา่นชมสระว่ายน า้แห่งชาติสระว่ายน า้แห่งชาติ สร้างข้ึนเหนือ
จินตนาการคลา้ย “กอ้นน ้าส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่” ซ่ึง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้สัดุเทฟ
ลอนท าเป็นโครงร่าง เนน้ใชพ้ลงังานแสง อาทิตยเ์พื่อให้ดูเหมือนน ้าท่ีสุดและใชเ้ทคโนโลยจีากงานวจิยั
ของนกัฟิสิกส์จาก Dublin’s Trinity College ท่ีท  าใหก้ าแพงอาคารดูเหมือนฟองน ้าท่ีเคล่ือนไหวอยู่
ตลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสั่นสะเทือนจากแผน่ดินไหวได ้

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั...เมนูพเิศษ.....สุกีม้องโกล   
 

ท่ีพกั  YITEL  HOTEL  หรือเทยีบเท่า 4* 
 

 
วนัทีส่ี่               ปักกิ่ง-ร้านผเีซ๊ียะ-ตลาดรัสเซีย-น่ังรถไฟความเร็วสูง-เซ่ียงไฮ้ 
 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านแวะ ร้านผเีซ๊ียะ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเก่ียวกบัโชคลาภเงินทองของจีน   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาด

รัสเซีย เพื่อเลือกซ้ือสินคา้ขายส่งราคาถูกอาทิเช่นผา้ไหมถุงเทา้รองเทา้นาฬิกา เป็นตน้ 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านสู่ สถานีรถไฟปักกิง่ เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุ่งหนา้สู่ เซ่ียงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

5) ช่ัวโมง)  เป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงท่ีมีความยาวทั้งหมด 1,318 กิโลเมตร และวิง่ผา่นปักก่ิงเทียน
จิน เหอเป่ยซานตง อนัฮุย เจียงซูและเซ่ียงไฮท้ั้งหมด 7 เมืองใหญ่ เส้นทางรถไฟความเร็วสูงปักก่ิง-เซ่ียง
ไฮ ้(กระเป๋าเดินทางตอ้งลากเอง เพื่อความรวดเร็ว) 
 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า...แบบชุด  KFC     
ทีพ่กั   HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL            หรือเทยีบเท่า 4* 
วนัที่ห้า            เซ่ียงไฮ้-ร้านนวดฝ่าเท้า-เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว+ล่องเรือ-หาดไว่ทาน -อุโมงค์เลเซอร์-ร้านใบชา-ถนนนานกงิ 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านสู่ ร้านนวดฝ่าเท้า และยาบัวหิมะ พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน หรือ 
ในช่ือวา่ ยาบวัหิมะ ซ้ือยาแกน ้าร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบวัหิมะ”ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงและ 
ใหท้่านไดน้วดฝ่าเทา้ผอ่นคลายกบัยาสูตรพิเศษ หมายเหตุ ขอความร่วมมือลูกคา้ กรุณาแช่เทา้  
และนวดฝ่าเทา้ทุกท่าน (หากท่านใดมีความประสงคจ์ะไม่แช่เทา้และนวดฝ่าเทา้ ...กรุณาจ่ายเพิ่มท่าน 
ละ 300 หยวน    น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว  ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของเซ่ียงไฮ ้ริมฝ่ัง
ทะเลสาบด้ืนซาน และอยูร่ะหวา่งมณฑลเจ๋อเจียงกบัมณฑลเจียงซู เป็นต าบลน ้าแห่งวฒันธรรมโบราณ 
ติดอนัดบัหน่ึงในส่ีท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัในบรรดาต าบลน ้าของเมืองเซ่ียงไฮ ้อีกทั้งไดช่ื้อวา่เป็นไข่มุกใต้
แม่น ้าแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบนัน้ี ท่านจะไดล่้องเรือชมตลาดน า้จูเจียเจ่ียว ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีส่ิงก่อสร้างทาง
วฒันธรรมโบราณของราชวงศห์มิง และราชวงศซิ์งอยูม่ากมาย  
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 

 
 
 
 
 
 
 

บ่าย จากนั้นสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยูบ่นฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้าหวงผูมี่ความยาวจากเหนือจรดใตถึ้ง4
กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมท่ีไดช่ื้อวา่“พิพิธภณัฑส์ถาปัตยกรรมนานาชาติ”ถือเป็นสัญลกัษณ์ท่ีโดด
เด่นของนครเซ่ียงไฮอี้กทั้งถือเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงินการธนาคารท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของเซ่ียงไฮ้
ตลอดแนวยาวของหาดไวท่านเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมท่ีหลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบ
โรมนัโกธิคบารอครวมทั้งการผสมผสาน ระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตกเป็นท่ีตั้งของ
หน่วยงานภาครัฐเช่น กรมศุลกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่ของธนาคารต่างชาติเป็นตน้ 
น าท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใตแ้ม่น ้าหวงผูล่งไป 50 เมตรภายในอุโมงคต์กแต่งดว้ยเเสงเลเซอร์เป็นรูป
ต่างๆ ต่ืนตาต่ืนใจ  น าท่าน แวะชิมชา ณ ร้านใบชา ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจีน  น าท่านเดินทางสู่ ถนนนาน
กงิ ถนนแห่งน้ีเปรียบเหมือนยา่นสีลมของเมืองไทย หรือยา่นออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ ถนนน้ีมีความยาว
ประมาณ 5 กิโลเมตร มีหา้งสรรพสินคา้มากมายอยูบ่นถนนแห่งน้ีเป็นยา่นท่ีคึกคกัและทนัสมยัท่ีสุดใน
เซ่ียงไฮ ้

ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL    หรือเทยีบเท่า 4* 
วนัทีหก                เซ่ียงไฮ้-กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ   
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
08.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG663 
11.05  น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
********************************* 
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้
เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณี
ท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอก
ประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 
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โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

หมายเหตุ : ราคานีส้ าหรับท่านเด็กทีอ่ายุต ่ากว่า 20  ปี ขึน้ไปเกบ็เพิม่ท่านล่ะ 4,000บาท จากราคาทวัร์ 
 

ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น 
ท่านละ 200 หยวน /ทริป/ต่อท่าน เด็กเกบ็ทปิเท่าผู้ใหญ่*** 

ทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ 
**บริการแจกน า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด ทุกวนั ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 
ขอ้ควรทราบ : ร้านท่ีระบุในโปรแกรม คือ บวัหิมะ, หยก, ชา, เยือ่ไผ,่ สินคา้พื้นเมือง, ร้านผา้ไหม ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุใน
โปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ ทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะ
ชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 
 
** เม่ือท่านไดรั้บโปรแกรมการเดินทางท่ีทางบริษทัฯ ไดส่้งใหท้่านแลว้ ถือวา่ท่านไดอ่้านท าความเขา้ใจและยอมรับเง่ือนไขท่ี

ทางบริษทัฯ ระบุไวแ้ลว้ และยนิยอมจ่ายส่วนต่างหากท่านไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ก าหนด** 
 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทำ่น 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 

18ปีบรบิรูณ์ 
พกัเดีย่วเพิม่ 

26-31 ส.ค.60  19,900.- 23,900 5,000.- 

                    15-20  ก.ย. 60  19,900.- 23,900 5,000.- 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2. ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการยืนยันการเดินทางก่อน
ทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000. – บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
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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 าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่น
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มี
การคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
กรณคีณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
2. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุ
วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
 เพิม่เติมกบัทางบริษัทได้ **  
- 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    
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[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท]  
8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามนั   
9. อตัราน้ีส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทยเท่านั้น  
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
1. กระเป๋าเดินทาง  
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน หากน ้าหนกัเกินจะตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
เพิ่มเติม  
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ  
5. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
6. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว  
7 .ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวซ่ีาเข้าประเทศจนี แบบวซ่ีากรุ๊ป  

**เป็นวีซ่ากรุ๊ป ตอ้งไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดินทางคร้ังอ่ืนๆได ้
และกรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าไดทุ้กกรณี  กรณีเกบ็ค่าวีซ่าจีนท่านละ 1,000 บาท / กรณีตอ้งการยื่นเป็นวีซ่าเด่ียว 
ส าหรับคนไทยเกบ็ค่าวีซา 1500 บาท //ส าหรับต่างชาติเกบ็เพ่ิม 1600 บาท  //ยกเวน้พาสอเมริกา เกบ็ 5,060 บาท** 

ดงันั้น กรณีลูกคา้มีวซ่ีาแลว้  กรุณาแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
8.  ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 20 0 หยวน/ท่าน/ทริป (เด็กเกบ็ทปิเท่าผู้ใหญ่) 
9.   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 สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่คืน
เงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 
8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 
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**กรณลีูกค้ามีความประสงค์จะย่ืนวซ่ีาเดี่ยว** 
มีค่าบริการเพิ่มเติมดงัน้ี 
-ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ 1,500 บาท  
-ยืน่ด่วน 2 วนัท าการ 2,550 บาท  
เอกสารในการท าวซ่ีาจีนส าหรับหนังสือเดินทางไทย 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็  
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และใบหูทั้งสองขา้งชดัเจน 
และหา้มสวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่สวมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่
สายตา รูปถ่ายมีอายไุม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  
4. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่วี
ซ่า 
5. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
6. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
7. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  
- กรณีเด็กอายุต  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบส าเนาสูติบตัร และสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ 
http://www.consular.go.th/ 
- กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 
8. ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน (กรณีท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั กรุณาแจง้ดว้ยวา่ท่านท าธุรกิจ
อะไร) ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท  างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
วา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงบัการออกวซ่ีา เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจทุก
วนั) 
9.เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 5-7 วนั
ท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบ
การยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้  
11. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้งรับผดิชอบใน
การอนุญาตให้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC 
กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 
อาทิตย ์ 
12. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
- ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน 
ประเทศไทยเท่านั้น 
- หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
-กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง)ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้ง
ไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนงัสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีท่ีทางบริษทัสามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
10. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็น
จ านวนเงิน 400 หยวน / คน / วนั 
11.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุก 
     คร้ัง มิเช่นนั้นทางบริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
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1. หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  
2. หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม  
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีา และตราเขา้-ออก 
อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็  
2. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และใบหู 
ทั้งสอง ขา้งชดัเจน และหา้มสวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ  
ไม่สวมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา รูปถ่ายมีอายไุม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ  
และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านท่ีแปล) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให ้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 
อตัราค่าวซ่ีาด่วน ท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มใหส้ถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้  
• ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท 
(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยโุรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยี 
ลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได)้ 

**การขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้** 
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**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส 
.................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
...............................................................................................................................................รหัสไปรษณย์ี.......................... โทร
ศัพท์............................. 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........................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 
RELATION........................................................ 
หมายเหตุ 
**  กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**  ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิม่เติม  อาจท าให้ท่านเกดิ 

ความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งนีเ้พ่ือ   
       ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ทีนี่ ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 

 
 

 


