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   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่ 02 – 06 สงิหาคม 2561 25,900.- 

วนัที ่ 09 – 13 สงิหาคม 2561 26,900.- 

วนัที ่ 23 – 27 สงิหาคม 2561 25,900.- 

วนัที ่ 14 – 18 กนัยายน 2561 25,900.- 

วนัที ่ 20 – 24 กนัยายน 2561 25,900.- 

วนัที ่ 12 – 16 ตลุาคม 2561 25,900.- 

วนัที ่ 20 – 24 ตลุาคม 2561 26,900.- 

วนัที ่ 26 – 30 ตลุาคม 2561 25,900.- 

วนัที ่ 08 – 12 พฤศจกิายน 2561 25,900.- 

วนัที ่ 22 – 26 พฤศจกิายน 2561 25,900.- 

วนัที ่ 27 พฤศจกิายน – 01 ธนัวาคม 2561 26,900.- 

วนัที ่ 30 พฤศจกิายน – 04 ธนัวาคม 2561 26,900.- 

วนัที ่ 07 – 11 ธนัวาคม 2561 27,900.- 

วนัที ่ 21 – 25 ธนัวาคม 2561 26,900.- 

วนัที ่ 27 – 31 ธนัวาคม 2561 28,900.- 

วนัที ่ 28 ธนัวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562 31,900.- 

วนัที ่ 30 ธนัวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562 30,900.- 

 

ราคานีร้วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี แบบเดีย่ว  1,500 บาทแลว้ 
ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่ + คนขบัรถทา่นละ 150 หยวน 

**กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ จา่ยทา่นละ 150 หยวน** 

เซีย่งไฮ ้360 องศา ลอ่งเรอืหวงผู ่

5 วนั 3 คนื (TG) โดยสายการบนิไทย 

 เร ิม่ตน้เพยีง 25,900.- 

 

 ลอ่งทะเลสาบซหี ู…ชมทวิทัศนง์ดงามดจุเนรมติ 
 นมัสการพระใหญห่ลงิซานตา้ฝ๋อ พระพทุธรปูปางหา้มญาตสิมัฤทธิท์ีใ่หญท่ีส่ดุในจนี 
 ชมหาดไวท่าน อโุมงคเ์ลเซอร ์ พรอ้มขึน้หอไขม่กุสญัลักษณ์เมอืงเซีย่งไฮ ้
 ลอ่งแมน่ ้าหวงผู ่ยามค า่คนื ชมความงามของเมอืงเซีย่งไฮต้อนกลางคนื 
 เมนูพเิศษ.....เต็มอิม่กับ บฟุเฟตน์านาชาต ิเสีย่วหลงเปา ซีโ่ครงหมอููซ๋ ี ไกข่อทาน+หมตูงโพ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

22.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิประต ู3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ที่

คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

วนัที ่2 เซีย่งไฮ ้– หงัโจว – ศูนยผ์ลตภณัฑผ์า้ไหม – ล่องทะเลสาบซหีู – หมูบ่า้นใบชาหลงจิง่ – ถนน

โบราณเหอฝงัเจยี 

00.30 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตผิูต่ง เมอืงเซีย่งไฮ ้โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 662 

05.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิูต่งเมอืงเอกเทศเซีย่งไฮ ้ ซึง่ถอืเป็นชมุชนเกา่ตัง้แตย่คุสามกก๊ (ปี ค.ศ.

220-280)มหีมูบ่า้นชาวประมงถงึสมยัราชวงศซ์ง่ไดเ้ปลีย่นแปลงเป็นเซีย่งไฮซ้ ึง่ขณะนัน้เป็นเพยีงชมุชน

เล็กๆหลังจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตวัเมอืงเซีย่งไฮถ้กูเปิดเป็นเมอืงทา่และเขตเชา่ของนานาชาต ิตัง้อยู่

รมิแมน่ ้าหวงผู ่ หา่งจากปากแมน่ ้าแยงซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คอื เขตผูต่ง(ใหม)่ และ

เขตผูซ่(ีเกา่) กัน้โดยแมน่ ้าหวงผู่ หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบชดุ KFC ระหวา่งเดนิทาง 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงหงัโจว เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยในสมัย

ราชวงศ์ฉิน มชีือ่เรยีกว่าเมอืงเฉียนถัง สมัยราชวงศ์สุยเปลี่ยนเป็นหังโจวต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งไดต้ัง้

หังโจวเป็นเมอืงหลวง หังโจวเป็นเมอืงงดงามดว้ยธรรมชาต ิทัง้ภเูขา ทะเลสาบ ตน้ไม ้และสวนจนไดรั้บ

สมญานามว่า “สวรรคบ์นดนิ”เนือ่งจาก ซโูจว+หังโจว =ซหูัง แปลวา่ “ฟากฟ้ามสีรวงสวรรค ์บนผนืปฐพกี็

ม ีซ ูหังแวะเยีย่มชม รา้นผา้ไหมจนี ผลติภณัฑท์ีท่ าจากไหม ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ ผา้พันคอ ฯลฯ ชมวธิกีาร

น าเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครือ่งจักร ชมการดงึใยไหมรังแฝด เพื่อมาท าไสน้วมผา้ห่มไหม 

เหมาะกบัการซือ้เป็นทัง้ น าท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ูชมทัศนยีภาพอันงดงามของทะเลสาบทีม่ชี ือ่เสยีง

โด่งดังไปทั่วโลก มเีนื้อที ่5.66 ตารางกโิลเมตร ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กโิลเมตร น ้าลกึเฉลีย่ 1.5 

เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบงึน ้าลกึ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ...ไกข่อทาน+หมตูงโพ 

บา่ย  น าท่านชม หมูบ่า้นใบชาหลงจิง่ ซึง่เป็นชาเขยีวทีม่ชี ือ่ทีส่ดุของประเทศจนี ใหท้่านไดช้มิชาเพือ่สขุภาพ

น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนโบราณเหอฟงัเจยี สนิคา้มากมาย เป็น ใหท้า่นซือ้ไปเป็นของฝากของทีร่ะลกึ

เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่งๆ 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 กรงุเทพฯ เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ   ✈   

2 
เซีย่งไฮ ้– หังโจว – ศนูยผ์า้ไหม – ลอ่งทะเลสาบซหี ู– หมูบ่า้น
ใบชา – ถนนโบราณเหอฝังเจยี �  �  �  

NEW CENTURY SANLI 
GRAND HOTEL OR SAME 

5* 

3 
หังโจว – อูซ๋ ี– พระใหญห่ลงิซานตา้ฝอ (รวมรถแบตเตอรี)่ +
ศาลาฝานกง– เซีย่งไฮ ้-ลอ่งเรอืหวงผู ่ �  �  �  

REGAL FUHAO HOTEL 
OR SAME 5* 

4 
ศนูยว์จิัยทางการแพทยแ์ผนจนี –-หาดไวท่าน –อโุมงคเ์ลเซอร ์– 
บฟุเฟตน์านาชาต ิ– ขึน้หอไขม่กุ – Starbucks reserve  �  �  �  

REGAL FUHAO HOTEL 
OR SAME 5* 

5 
ศนูยห์ยก – ถนนนานกงิ – ตลาดเฉนิหวงเมีย่ว – เซีย่งไฮ ้– 
กรงุเทพฯ �  �  ✈  
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่NEW CENTURY SANLI HOTEL OR SAME  5 Star 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่3 หงัโจว – อูซ๋ ี– พระใหญห่ลงิซานตา้ฝอ (รวมรถแบตเตอรี)่ +ศาลาฝานกง – เซีย่งไฮ ้– ลอ่งเรอืหวงผู ่

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอู๋ซ ีซ ึง่เป็นเมอืงอุตสาหกรรมเบา และมฉีายาว่าเมอืงเซีย่งไฮน้อ้ยเดมิมชีือ่ว่า ซี

ซานเลา่กนัวา่เมือ่สองพันปีกอ่นมกีารผลติดบีกุในเมอืงนีแ้ละตอ่มาแรด่บีกุถกูขดุเจาะจนหมดสิน้แตบ่งัเอญิมี

คนขดุพบศลิาจารกึโบราณชิน้หนึง่มใีจความว่า “มอีาวุธ แผ่นดนิจะไมส่งบ หากปราศจากอาวุธแผ่นดนิจะ

รม่เย็นเป็นสขุ”  จงึไดเ้ปลีย่นชือ่ใหมว่า่ อูซ๋ ีแปลว่าไมม่ตีะกัว่ น าทา่นนมสัการ พระใหญห่ลงิซานตา้ฝอ 

(พระพุทธเจา้ปางประสตู)ิ ชมการแสดงสรงน ้าพระ (เกา้มงักร) จากนัน้น าทา่นสูศ่าลาฝานกง ใหท้า่นชม 

ความสวยงามของวังและผา่นชมพระราชวังโปตาลาและรอยพระพทุธบาทจ าลองของยนูนาน  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน.ู.ซีโ่ครงหมอููซ๋ ี

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้เป็นเมอืงศูนยก์ลางความเจรญิในดา้นต่างๆ ของภมูภิาคทัง้ทางดา้น

เศรษฐกจิ การคา้ การเงนิ การลงทุน รวมถงึ ดา้นแฟชั่น และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮจ้งึนับเป็นความ

ภาคภูมใิจของชาวจนี โดยถอืไดว้่าเซีย่งไฮเ้ป็นสัญลักษณ์ของจนียุคใหม่ในดา้นความกา้วหนา้และความ

ทันสมัย  จากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอืแมน่ า้หวงผู ่ถอืไดว้า่เป็นแมน่ ้าสายทีส่ าคัญของเมอืงเซีย่งไฮ ้ดว้ยเป็น

แมน่ ้าทีไ่หลแยกมาจากแมน่ ้าแยงซ ีแลว้ไหลผ่านเขา้มายังเมอืงเซีย่งไฮ ้หล่อเลีย้งผูค้นและเป็นสว่นหนึง่

ของคนทีน่ี่มาหลายชัว่อายคุน กจิกรรมทีห่า้มพลาดเมือ่มายังเซีย่งไฮก้็คอืการล่องเรอืในแมน่ ้าหวงผู่ เพือ่

ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมของตกึอาคารเกา่แก ่และชมวถิชีวีติของผูค้นทีใ่ชช้วีติอยูร่มิแมน่ ้าแห่งนี ้

ซ ึง่การล่องเรอืในยามค ่าคนืก็จะมคีวามสวยงามไปอกีรูปแบบ ดว้ยนักท่องเทีย่วจะไดเ้ห็นสสีันของเมอืงที่

สว่างไสวไปดว้ยไฟจากตกึรามบา้นช่องของผูค้น พรอ้มทัง้ตกึสูงใหญ่รมิแม่น ้า และที่ขาดไม่ไดก้็คือ

ทศันยีภาพของหอไขม่กุตะวันออกในยามค ่าคนืน่ันเอง 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

   พกัที ่ REGAL FUHAO HOTEL OR SAME  5 Star 
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วนัที ่4 ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนจนี – หาดไวท่าน – อุโมงคเ์ลเซอร ์– บุฟเฟตน์านาชาต ิ– ข ึน้หอ

ไขม่กุ – Starbucks reserve สาขาทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้ ชมศูนยส์มนุไพรและคน้ควา้ ยาแผนโบราณหรอืเป่าซูหลงิ พรอ้มฟังการบรรยายสรรพคุณของ

สมนุไพรจนี หรอืในชือ่วา่ ยาบวัหมิะ ซือ้ยาแกน้ ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ “ยาบวัหมิะ”ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีง

และใหท้่านไดน้วดฝ่าเทา้ผ่อนคลายกับยาสูตรพเิศษ น าท่านสู่บรเิวณ หาดไวท่าน ตัง้อยูบ่นฝ่ังตะวันตก

ของแม่น ้าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ ือ่ว่า“พพิธิภัณฑ์

สถาปัตยกรรมนานาชาต”ิถอืเป็นสัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นของนครเซีย่งไฮอ้กีทัง้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางดา้น

การเงนิการธนาคารที่ส าคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮต้ลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศลิปะ

สถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธคิบารอครวมทัง้การผสมผสาน ระหว่าง

สถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานภาครัฐเชน่ กรมศุลกากร โรงแรม และส านักงาน

ใหญข่องธนาคารตา่งชาตเิป็นตน้น าทา่น ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์ใตแ้มน่ ้าหวงผูล่งไป 50 เมตรภายในอโุมงค์

ตกแตง่ดว้ยเเสงเลเซอรเ์ป็นรปูตา่งๆ ตืน่ตาตืน่ใจ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ...บฟุเฟตน์านาชาต ิ

 น าทา่นขึน้สู ่หอไขม่กุ ตัง้อยูฝ่ั่งผูต่งรมิแมน่ ้าหวังผู่ เขตลูเ่จยีจุย่ แลว้เสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1993 มคีวามสงู 468 

เมตร นับเป็นหอ TV ทีส่งูทีส่ดุในเอเชยีและสูงอันดับ 3 ของโลก หอ TV ดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม 15 

ลูก อยู่ต่างมุมต่างระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยู่ตอนกลางของหอเป็นหอชมววิที่กวา้งขวาง สามารถชมววิ

ทวิทัศน์ของเซีย่งไฮไ้ดทุ้กดา้น ซึง่ปัจจุบันหอไขม่กุถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงเซีย่งไฮอ้กีดว้ยใหท้่านได ้

ชมววิรอบนครเซี่ยงไฮมุ้มสูง SKY WALK บนหอไข่มุกที่ความสูง 259เมตรจากพื้นดนิ น าท่านชมรา้น

กาแฟ Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ ้ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า สาขา 

Reserve Roastery ที่เพิ่งเปิดใหบ้รกิารในเซีย่งไฮ ้เมือ่วันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมามีไฮท์ไลท์นอกจากความ

ยิง่ใหญอ่ลังการแลว้ ยงัมบีารจ์บิกาแฟทีย่าวทีส่ดุในโลก ถงึ 88 ฟตุ  ขึน้แทน่เป็นสาขาทีม่บีารจ์บิกาแฟยาว

ทีส่ดุในโลกของ Starbucks ลูกคา้สามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรปูแบบ

และเครือ่งดืม่ตา่งๆ กวา่ 100 เมนู รวมทัง้เครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขานีแ้หง่เดยีวเทา่นัน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่REGAL FUHAO HOTEL OR SAME 5 Star 

วนัที ่5 ศนูยห์ยก – ถนนนานกงิ – ตลาดเฉนิหวงเมีย่ว – เซีย่งไฮ ้– กรงุเทพฯ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้แวะชมอญัมณีล ้าคา่หยก เป็นเครือ่งประดบัทีน่ยิมกนัอยา่งแพรห่ลายเพราะเชือ่วา่ใส ่ แลว้จะชว่ย

ป้องกนัอนัตรายได ้ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่คีณุภาพและมี

ชือ่เสยีงของประเทศจนี น าทา่นเดนิทางสู ่ ถนนนานกงิ ถนนแหง่นีเ้ปรยีบเหมอืนยา่นสลีมของเมอืงไทย 

หรอืยา่นออรช์ารด์ ของสงิคโปร ์ ถนนนีม้คีวามยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มหีา้งสรรพสนิคา้มากมายอยูบ่น

ถนนแหง่นีเ้ป็นยา่นทีค่กึคกัและทันสมยัทีส่ดุในเซีย่งไฮ ้น าทา่นสูต่ลาดเฉงิหวงเมีย่ว หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ วัด

เทพเจา้ประจ าเมอืง เคยตัง้อยูใ่จกลางเมอืงเกา่ ซึง่ไดก้ลายเป็นศนูยร์วมสนิคา้ และอาหารพืน้เมอืงทีแ่สดง

mailto:info@letsgoholidays.com
http://www.letsgoholidays.com/


Let's Go Holiday Co.,Ltd. TAT License 11/07184 
100/182 Urbano Ramkhamhaeng 94 Saphansung Bangkok 10240 
Tel : 02-1083478-79  Fax : 02-1084249 
e-mail : info@letsgoholidays.com www.letsgoholidays.com  

 

 

 

 

 

            GO1PVG-TG001        หนา้ 5 จาก 
10 
 

ถงึเอกลกัษณ์ของชาวเซีย่งไฮซ้ ึง่มกีารผสมผสานระหวา่งอดตีและปัจจบุนัไดอ้ยา่งลงตัว ซึง่เป็นยา่นสนิคา้

ราคาถกูทีม่ชี ือ่อกียา่นหนึง่ของนครเซีย่งไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นสูส่นามบนิเซีย่งไฮ ้

17.25  น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 665 

21.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรม : เซีย่งไฮ ้360 องศา ลอ่งเรอืหวงผู ่5 วนั 3 คนื โดย สายการบนิไทย  (GO1PVG-TG001) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8- 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8- 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่02 – 06 ส.ค.61 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,500.- 7,900.- 

วนัที ่09 – 13 ส.ค.61 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- 8,900.- 

วนัที ่23 – 27 ส.ค.61 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- 8,900.- 

วนัที ่14 – 18 ก.ย.61 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- 8,900.- 

วนัที ่20 – 24 ก.ย.61 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- 8,900.- 

วนัที ่12 – 16 ต.ค.61 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- 8,900.- 

วนัที ่20 – 24 ต.ค.61 26,900.- 26,900.- 26,900.- 4,500.- 8,900.- 

วนัที ่26 – 30 ต.ค.61 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- 8,900.- 

วนัที ่08 – 12 พ.ย.61 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- 8,900.- 

วนัที ่22 – 26 พ.ย.61 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- 8,900.- 

วนัที ่27 พ.ย. – 01 ธค 61 26,900.- 26,900.- 26,900.- 4,500.- 9,400.- 

วนัที ่30 พ.ย. – 04 ธค 61 26,900.- 26,900.- 26,900.- 4,500.- 9,400.- 

วนัที ่07 – 11 ธ.ค. 61 27,900.- 27,900.- 27,900.- 4,500.- 9,400.- 

วนัที ่21 – 25 ธ.ค. 61 26,900.- 26,900.- 26,900.- 4,500.- 9,400.- 

วนัที ่27 – 31 ธ.ค. 61 28,900.- 28,900.- 28,900.- 5,000.- 9,000.- 

วนัที ่28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62 31,900.- 31,900.- 31,900.- 5,500.- 11,400.- 

วนัที ่30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62 30,900.- 30,900.- 30,900.- 5,500.- 12,400.- 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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***  ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] ราคา 7,900 บาท*** 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนีแบบเดีย่ว  ทา่นละ 1,500 บาทแลว้*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 150 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

หวัหนา้ทวัร ์ข ึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบรกิาร*** 

***กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ จา่ยทา่นละ 200 หยวน*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้ (ขอความรว่มมอืลกูคา้ทกุทา่นแชเ่ทา้), ไขม่กุ, 

รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ 

ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพ่ัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการ
เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
6 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
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 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
9.     คา่ธรรมเนยีมยืน่วซีา่จนี แบบเดีย่ว 4 วัน ท าการ ส าหรับพาสปอรต์ไทย ทา่นละ 1,500 บาท 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ 
        กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ จา่ยทา่นละ 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ  

 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 
และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ
ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ
จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานที่
อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ300 หยวน/คน/รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 
**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 
- ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  
- ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
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 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื
เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่น
จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 
- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 
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(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ 

เนือ่งจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง กรอกขอ้มลูใหค้รบโดยเฉพาะเบอร์

ตดิตอ่  เเละกรณีท าลกูคา้ธุรกจิสว่นตวักรณุาระบใุหช้ดัเจนดว้ยวา่ท าอะไร** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................................ 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 

ต าแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

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

..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................

เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

mailto:info@letsgoholidays.com
http://www.letsgoholidays.com/
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รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 

RELATION........................................................ 

 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 

RELATION........................................................ 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวก

ภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 

 

mailto:info@letsgoholidays.com
http://www.letsgoholidays.com/

