
 

 

รหัสทัวร SSH1901867 
ทัวรจีน  เซี่ยงไฮ ไกไหวเจา หังโจว อูซี 4 วัน 3 คืน  (FM,MU)   
เซี่ยงไฮ   หังโจว   ลองเรือทะเลสาบซหีู   หมูบานใบชา   หาดไวทาน 

ถนนโบราณเหอฟงเจี่ย   พระใหญหลงิซานตาฝอ   ยานซินเทียนต้ี    
ถนนนานกิง   ลอดอุโมงคเลเซอร 
 

 
 

เที่ยวนครปารีสแหงตะวันออก #มหานครเซี่ยงไฮ 
สักการะพระพุทธรูปปางหามญาติสัมฤทธิ ์#พระใหญหลิงซานตาฝอ                                                 

จุดเช็คอินใหมของเซ่ียงไฮ #ตึก STARBUCK ที่สวยที่สุดในโลก 
ชมสถาปตยกรรมยุโรป ณ แดนมังกร #หาดไวทาน 

ลองเรือชมทิวทัศน #ทะเลสาบซีหู 
ลิ้มรสเมนูพิเศษ #เสี่ยวหลงเปา #ไกแดงโตะละ 2 ตัว #ไกขอทาน #หมูตงปอ #ซี่โครง

หมูอูซี 
 
 
 



 

 

ตารางการเดินทาง 
 

วันที ่ โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า พักที่ 

1 กรุงเทพฯ–เซี่ยงไฮ  
(FM856 : 19.10-01.10+1) X X  

VIENNA HOTEL 
หรือเทียบเทา ระดับ 4 

ดาว 
2 เซี่ยงไฮ-รานผาไหม-หังโจว-ลองเรือทะเลสาบซี

หู-หมูบานใบชา-ถนนโบราณเหอฟงเจี่ย    
JASMINE  

INTERNATIONAL 
HOTEL 

3 หังโจว-อูซ-ีรานไขมุก-พระใหญหลิงซานตาฝอ 
(รวมรถราง)-เซี่ยงไฮ-ยานซินเทียนต้ี    

VIENNA HOTEL 
หรือเทียบเทา ระดับ 4 

ดาว 

4 

รานนวดเทา(บัวหิมะ)-หาดไวทาน-ถนนนานกิง-
ลอดอุโมงคเลเซอร-ตึก STARBUCKS ที่สวย
ที่สุดในโลก-รานหยก-เซี่ยงไฮ-กรุงเทพฯ  
(FM841 : 22.30-01.55+1)  
 

    

กําหนดการเดินทาง 
วันที่ 09-12 สิงหาคม 2562     **วันแมแหงชาติ**   Sold Out*    ราคา 15,899.- 
วันที่ 22-25 สิงหาคม 2562     *Sold Out*    ราคา 13,899.- 
วันที่ 05-08 กันยายน 2562      ราคา 13,899.- 
วันที่ 19-22 กนัยายน 2562                                                     ราคา 13,899.- 
วันที่ 11-14 ตุลาคม 2562      **วันคลายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9**       ราคา 15,899.- 
วันที่ 17-20 ตุลาคม 2562         ราคา 13,899.- 
วันที่ 21-24 ตุลาคม 2562         ราคา 14,899.- 
วันที่ 23-26 ตุลาคม 2562      **วันปยมหาราช**    ราคา 14,899.- 
วันที่ 30 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562     ราคา 13,899.- 
วันที่ 07-10 พฤศจิกายน 2562                                                           ราคา 14,899.- 
วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2562             ราคา 14,899.-  
วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2562         ราคา 14,899.-  
วันที่ 05-08 ธันวาคม 2562 **วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9**             ราคา 15,899.- 
วันที่ 19-22 ธันวาคม 2562        ราคา 14,899.-  
วันที่ 26–29 ธันวาคม 2562     *ปรับราคาจาก 14,899.-*   ราคา 16,899.- 



 

 

หมายเหตุ :  
 ไมรวมคาวีซาจีนแบบกรุป ทานละ 1,500บาท หรือ คาวีซาจีนแบบเดี่ยว (4 วันทํา
การ) ทานละ 1,800บาท 

• เด็กอายุตั้งแต 2-18 ป เก็บคาทัวรเพ่ิม ทานละ 3,000 บาท 
• ไมรวมคาทิปคนขับรถ, ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวร จํานวน 300 หยวน/ทริป/
ทาน (เด็กชําระทิปเทาผูใหญ) 
  

โปรแกรมการเดินทาง 
 
วันแรก  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)-เซี่ยงไฮ 
16.00 น.       พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโดยสารขาออก (ระหวาง

ประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ (เคานเตอร NO. U15 – 21) สายการบิน 
SHANGHAI AIRLINES (FM) โดยมีเจาหนาที่จากทางบริษัทฯ คอยตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกแดทานกอนออกเดินทาง 

19.10 น. เหิรฟ�าสู เมืองเซี่ยงไฮ โดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINES เที ่ยวบินที่ 
FM856  
 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
01.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานผูตง มหานครเซี่ยงไฮ “นครปารีสแหงตะวันออก” 

ปจจุบันเซี่ยงไฮเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีใหญที่สุดของจีน แบงออกเปน 2 เขต 
คือ เขตผูตงใหม และเขตผูซีเมืองเกากั้นโดยแมน้ําหวงผู หลังผานพิธีการตรวจคน
เขาเมือง นําทานเดินทางสูโรงแรมท่ีพัก 
พักที่ VIENNA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว  

วันที่สอง  เซี่ยงไฮ-รานผาไหม-หังโจว-ลองเรือทะเลสาบซีหู-หมูบานใบชา-ถนนโบราณ
เหอฟงเจ่ีย 

เชา บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (1) 



 

 

นําทานแวะ รานผาไหม ที่ขึ ้นชื ่อของ
ประเทศของจีน ใหทานไดเล ือกซื้อ
สินคาที่ทําจากผาไหม เชนผาหม เส้ือผา 
รองเทา เปนตน จากนั้นนําทานเดินทาง
ส ู   เม ืองหังโจว (ใช เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ช่ัวโมง) ซึ่งเปนเมืองหลวง
ของมณฑลเจอเจียง มีความมั่งคั่งมากที่สุดแหงหนึ่งเปนแหลงเภสัชอุตสาหกรรม 
และสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคําเปรียบเปรย
ถึงความสวยงามของเมืองหังโจว และซูโจววา “บนฟ�ามีสวรรค บนดินมี ซู(โจว) หัง
(โจว)”   

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 
บาย นําทาน ลองเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบ

ที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก มีเน้ือท่ี 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยประมาณ 
15 กิโลเมตร นํ้าลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบึงนํ้าลึก (หมาย
เหตุ :หากกรุปออกเดินทางไมถึง 15 ทาน ลองทะเลสาบซีหู ทางบริษัท ขอ
สงวนสิทธิ์ไมใชเรือเหมา) จากน้ันนําทานชม หมูบานใบชา ซึ่งเปนชาเขียวที่มีชื่อ
ที่สุดของประเทศจีน ใหทานไดชิมชา จากนั้นนําทานอิสระชอปปم�งที่ ถนนโบราณ
เหอฟงเจ่ีย ใหทานไดเลือกซื้อของฝาก เชน เสื้อผา กระเป�า รองเทา เปนตน   

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3) เมนูพิเศษ !! ไกขอทาน, หมูตงปอ 
 พักที่ JASMINE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว  
วันที่สาม  หังโจว-อูซี-รานไขมุก-พระใหญหลิงซานตาฝอ-เซี่ยงไฮ-ยานซินเทียนตี้ 
เชา บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (4) 

นําทานเดินทางสู เมืองอูซี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)   ซึ่งไดรับการ
ขนานนามวา “เซี่ยงไฮนอย” เนื่องจากเปนเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไทหู
ลอมรอบ ทะเลสาบไทหู เปน 1 ใน 5 แหงทะเลสาบนํ้าจืดที่มีขนาดใหญของจีน 
เปนเมืองเกาแกประวัติศาสตรยาวนานรวมสามพันกวาปในยุคราชวงศโจวและฉิน 
จากนั้นนําทานแวะ รานไขมุก เลือกซื้อครีมไขมุกบํารุงผิว ที่ทําจากไขมุกนํ้าจืดที่
เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ 



 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ !! ซี่โครงหมูอูซี 
บาย นําทานสักการะ พระใหญหลิงซานตา

ฝอ (รวมรถราง) ซึ ่งประดิษฐานอยูที่
เ ขต เขาม  าริมทะเลสาบไท หู  เปน
พระพุทธรูปทองสําริดที่มีความสูงถึง 
88 เมตร หนัก 700 ตัน ปรางค ยืน
แลดูสงางามและนาเล่ือมใสยิ่ง เปนพระ
ยืนทองเหลืองที่ใหญที่สุดในโลก จากนั้นนําทานเดินทางกลับสู เมืองเซี่ยงไฮ (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) เมืองที่เต็มไปดวยอาคารสถาปตยกรรมที่
มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนไดรับขนานนามวาเปน “นครปารีสแหง
ตะวันออก”     

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (6) เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา 
นําทานเดินทางสู ยานซินเทียนตี้ ถือเปนแหลงฮิปลาสุดของคนอินเทรนดเซี่ยงไฮ 
ตั้งอยูฝم�งเมืองเกา ที่นี่มีรานอาหาร เครื่องดื่มที่แตงรานอยางมีระดับ ซึ่งใชตึกอาคาร
หลังเกามาแตงเติมใหมใหเปนรานอาหารที่ดูหรูหรา คลาสิค นับเปนสวรรคพักผอน
ของหนุมสาว และนักทองเที่ยวในเซี่ยงไฮยามคํ่าคืน  

พ VI พักที่ VIENNA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวENNA HOTEL หรือ
เทียบเทาระดับ 4 
วันที่สี่ รานนวดเทา(บัวหิมะ)-หาดไวทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงคเลเซอร-ตึก 

STARBUCKS ที่ใหญและสวยที่สุดในโลก-รานหยก-เซี่ยงไฮ-กรุงเทพฯ 
เชา บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (7) 

นําทานเดินทางสู รานนวดเทา เพื่อสุขภาพ ผอนคลายความเมื่อยลา กับยานวด
ขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใคร พรอมชมครีมเป�าซูถัง หรือที่รู จักกันดีในชื่อ บัว
หิมะสรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยา
สามัญประจําบาน จากนั้นนําทานสูบริเวณ หาดไวทาน ตั้งอยูบนฝم�งตะวันตกของ
แมนํ้าหวงผูมีความยาวจากเหนือจรดใตถึง 4 กิโลเมตรเปนเขตสถาปตยกรรมที่ได
ชื่อวา “พิพิธภัณฑสิ่งกอสรางหมื่นปแหงชาติจีน” ถือ เปนสัญลักษณที่โดดเดนของ



 

 

นครเซี่ยงไฮ จากน้ันนําทานชอปปم�งยาน ถนนนานกิง ศูนยกลางสําหรับการชอปปم�ง
ทีค่ึกคักมากที่สุดของนครเช่ียงไอ รวมท้ังหางสรรพสินคาใหญช่ือดังกวา 10 หาง   

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) เมนูพิเศษ !! กุงมังกร 
บาย  นําทาน ลอดอุโมงคเลเซอร ใตแมนํ้าหวงผู 

ลงไป 50 เมตร ในอุโมงคตกแตงดวยเเสง
เลเซอร เปนรูปตางๆ ตื่นตาตื่นใจ จากนั้นนํา
ทานสู ตึก STARBUCKS สาขาใหมที่นคร
เซี ่ยงไฮ มาพรอมกับความยิ ่งใหญอลังการ 
ครองตําแหนงสตารบัคสที่สวยที่สุดในโลก 
ซึ ่งไดทําการเปดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560  มีเนื ้อที่ใหญโตถึง 2,787 
ตารางเมตร ดานบนของรานตกแตงดวยแผนไมรูปหกเหลี่ยมซึ่งเปนงานแฮนดเมด
จํานวน 10,000 แผน และที่ตั้งตระหงานอยูกลางรานคือถังคั่วกาแฟทองเหลือง
ขนาด 40 ตัน สูงเทาตึก 2 ชั้น ประดับประดาดวยแผนตราประทับแบบจีนโบราณ
มากกวา 1,000 แผน ซึ่งบอกเลาเรื่องราวความเปนมาของสตารบัคส กาแฟที่คั่ว
ในถังทองเหลืองนี้จะถูกสงผานไปตามทอทองเหลืองดานบน ซึ่งจะทําใหเกิดเสียง
ราวกับเสียงดนตรี มีเคานเตอรที่ยาวที่สุด ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครอง
ตําแหนงเคานเตอรของสตารบัคสที่มีความยาวที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลาย
มากกวา 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้เพียงแหงเดียว จากนั้นนํา
ทานชม รานหยก ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากลํ้าคา 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (9) เมนูพิเศษ !! ไกแดง โตะละ 2 ตัว  
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน  

22.30 น.  กลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINES เที่ยวบินที่ FM841 
 (บริการของวางบนเครือ่ง) 

01.55+1 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 

 
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ 
 



 

 

ขอสําคัญควรทราบ (กรุณาอานใหละเอียดทุกขอ) 
 ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
 โปรดตรวจสอบพาสปอรตของทาน จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือน

ขึ้นไปและเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง

นอยกวา 10 ทาน โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่ไมมีวีซาและอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา 
(หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทฯ 
ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค) 

 หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ เพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลท และ เวลาบิน กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสม 
และคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือ
ยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใช
หนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธ

สินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักคือ รานนวดเทา(บัวหิมะ), รานใบชา, ราน
ไขมุก, รานผาไหม, รานหยก ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับ
ราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุก
ทานแวะชม ซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความ



 

 

พอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงค
จะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้น
จากทาน เปนจํานวนเงิน 400 หยวน / ทาน / ราน 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีทีท่านมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

 บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจักกัน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน 
จะตองจายคาพักเด่ียวเพิ่มตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทาน้ัน 

 ทานที่มีวีซาจีนและสามารถใชเดินทาง เขา-ออก ไดตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจง
เจาหนาท่ีใหรับทราบกอนการทําจองทัวร  

 ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง 
เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC 
กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย 

 ตั๋วเครื่องบินที่ใชเปนแบบกรุปไมสามารถเลือกที่น่ังลวงหนาได  (ทานจะไดรับที่น่ังแบบสุม
เทาน้ัน) 

 หลังจากที่ทานไดชําระคามัดจําและคาทัวรสวนที่เหลือเรียบรอยแลวน้ัน 
3 วัน กอนเดินทาง  ทานจะไดรับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง  
1 วัน กอนเดินทาง   หัวหนาทัวรจะโทรใหขอมูลเตรียมตัวเดินทางแกผูเดินทางอีก
ครั้ง 

 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
(พักหอง
ละ 2-3 
ทาน) 

เด็ก  
2-18 ป  

พักเด่ียว
(จาย
เพ่ิม) 

ราคา 
ไมรวมตั๋ว 

วันที ่09-12 สิงหาคม 2562    
 **วนัแมแหงชาติ**   *Sold Out* 15,899 18,899 3,500 12,899 

วันที ่22-25 สิงหาคม 2562    
*Sold Out* 13,899 16,899 3,500 10,899 

วันที ่05-08 กันยายน 2562    13,899 16,899 3,500 10,899 

วันที ่19-22 กันยายน 2562    13,899 16,899 3,500 10,899 
วันที ่11-14 ตุลาคม 2562      
 **วนัคลายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9**   15,899 18,899 3,500 12,899 

วันที ่17-20 ตุลาคม 2562      13,899 16,899 3,500 10,899 

วันที ่21-24 ตุลาคม 2562      14,899 17,899 3,500 11,899 
วันที ่23-26 ตุลาคม 2562      
 **วนัปยมหาราช** 14,899 17,899 3,500 11,899 

วันที ่30 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562  13,899 16,899 3,500 10,899 

วันที ่07-10 พฤศจิกายน 2562                                             14,899 17,899 3,500 11,899 

วันที ่14-17 พฤศจิกายน 2562 14,899 17,899 3,500 11,899 

วันที ่21-24 พฤศจิกายน 2562 14,899 17,899 3,500 11,899 
วันที ่05-08 ธันวาคม 2562  
**วันคลายวันเฉลมิพระชนมพรรษา ร.9**  15,899 18,899 3,500 12,899 

วันที ่19-22 ธนัวาคม 2562 14,899 17,899 3,500 11,899 
วันที ่26-29 ธันวาคม 2562 
*ปรับราคาจาก 14,899.-* 16,899 19,899 3,500 13,899 

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ *รวม* 

1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พรอมกรุปเทาน้ัน  
2. ที่พักโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดใหพักหองละ 2-3 ทาน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความ
เหมาะสมตอไป ** 

3. คาอาหาร 9 มื้อ ตามโปรแกรม (หากทานไมทานอาหารมื้อใด จะไมสามารถคืนเงินได) 
4. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามโปรแกรม 
5. คารถโคชปรับอากาศ รับ-สง สถานที่ทองเท่ียวตามรายการระบุ 
6. คาภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเปน

อัตราเรียกเก็บ ณ วันที่  14 ธันวาคม 2561 จํานวนเงิน 6,100 บาท (หากมีการเรียกเก็บ
เพ่ิมจากสายการบิน ทานตองชําระเพ่ิม)  

7. คาระวางนํ้าหนักกระเป�า ทานละไมเกิน 23 กิโลกรัม และสัมภาระถือขึ้นเครื่องได 1 ใบ 
จํากัดไมเกิน 7 กิโลกรัม 

8. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทางในทองถิ่น คุมครองในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท คา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม) 
 ** คุมครองตั้งแต อายุ 16 – 69 ป เทานั้น ** 
หมายเหตุ:  กรณีผูเดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ป และผูเดินทาง อายุ 70 ป ขึ้นไป คุมครอง

เพียง 50% ของวงเงินคุมครอง และ สําหรับผูเดินทาง อายุไมถึง 1 เดือน กรมธรรมไมรับ
คุมครองใดๆ ท้ังสิ้น ** 

ลูกคาทานใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่ 330 บาท 
ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง**  
การประกันไมคุมครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป�วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไส
ติ ่ง, อาการที่เกี ่ยวของกับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความ
เสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บ
จากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด



 

 

งาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และ การปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม 
 

อัตราคาบริการ *ไมรวม* 
1. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่
สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

2. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบกํากับภาษ)ี 
3. คาทิปคนขับรถ, ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวร จํานวน 300 หยวน/ทริป/ทาน  

(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ) 
4. คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ่งไมไดรับการยกเวนยื่นวีซากรุป (กรณีตางชาติ จายเพิ่มจากคาทัวร 

600 หยวน และผูเดินทางเปนผูดําเนินการยื่นวีซาเอง) 
5. คาวีซากรุ ปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ใชเพียงสําเนาหนังสือ

เดินทาง (สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น) หรือ คาวี
ซาจีนทองเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันทําการ) ทานละ 1,800 บาท (สําหรับผูถือพาสปอรต
ไทย) 
หมายเหตุ  
 หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้ง

อ่ืนๆได รวมท้ังไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี   
 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางที่บินลงปกกิ่ง / ปกกิ่ง+

เซี่ยงไฮ (เท่ียว 2 เมือง) ตองยื่นวีซาเด่ียวเทาน้ัน 
 ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําใหไมสามารถ

ยื่นวีซากรุปได  หรือ ทานมีความประสงคจะยื่นวีซาเดี่ยว ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจาย
ในการทํา วีซาเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทําการ ทานละ 1,800 บาท หรือ วีซาดวน 2 วัน ทํา
การ ทานละ 2,925 บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน)  

 
 
 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่และการชําระคาบรกิาร 
 กรุณาชําระยอดเต็ม (ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน นับจากวันทีท่ําการจอง) 

เนื่องจากเปนราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋ว
เทานั้น จึงไมสามารถยกเลิกได หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณี
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน 
ทั้งหมด * 

 รบกวนสแกนหนาพาสฯ พรอมรูปถาย แบบเต็มและเห็นชัดเจน สงภายใน 3 วัน หลังจาก
การชําระเงินคาทัวร 

 
การยกเลิกการเดินทาง 
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป     คืนคาใชจายทั้งหมด  
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 29-1 วันกอนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บ

คาใชจายทั้งหมด 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคนเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (9 ทานขึ้นไป) เนื่องจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี ้ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวี
ซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได 

 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ 
เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิก
ดวยกรณีใดๆ 



 

 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หนึ่ง หรือไมเดินทาง  พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและ
เงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป (เฉพาะพาสปอรตไทยเทานั้น) 
 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน  

(ตองชัดเจนเทาน้ัน ลูกคาไมตองสงเลมพาสปอรตตัวจริงมา และตองถายใหติดทั้ง 2 หนา 
ดังตัวอยาง) 

 สแกนรูปถาย 2 นิ ้ว ใหมีขนาดเทารูปจริง และชัดเจน สงใหทางบริษัทฯ เพื ่อใช
ประกอบการยื่นวีซา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารในการทาํวีซาจนีสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ทานมีความประสงคจะย่ืนวีซาเดี่ยว) 
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือ

เดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด  เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออก
เมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   

3. รูปถายหนาตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น ยิ้มหามเห็นฟน มองเห็น
ทั้งใบหนาและใบหูทั้งสองขางชัดเจน และหามสวมเสื้อสีขาว เชน เสื้อยืดสีขาว ชุด
นักศึกษา หรือชุดขาราชการ ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวน
สายตา รูปถายมีอายุไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจาก
คอมพิวเตอร  

4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทาน
เอง)  

5. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
5.1 เดินทางพรอมพอแม  / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   

5.1.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัว
จริง 

  5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  5.1.4 กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
5.2 เดินทางพรอมญาต ิ  

5.2.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัว
จริง 
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
5.2.4 กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทานั้น 
 
 



 

 

6.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
6.1   ใบอนุญาติการทํางาน ตัวจริงเทาน้ัน ! ! ตออายุการทํางานแลวไมต่ํากวา 3 – 6 เดือน 
6.2   หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต 
6.3 สําเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหตุ :  
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาติการทํางานในประเทศไทยเทานั้น หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผู
เดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

 สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 
ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยืน่วีซา 

 เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

 โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 
คาธรรมเนียมการย่ืนวซีาหนังสือเดินทางคนตางชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวซีาใหได) 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน  ทานละ 5,360 บาท  
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่

ฝ�ายขาย) 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 

 ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
 นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 



 

 

 นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
 นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : 

ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี 
ไอซแลนด อิตาล ีลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย 
โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนดเอสโทเนีย  ไมสามารถขอ

วีซาดวนได) 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงให

ทราบลวงหนา** 
 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติก
ใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบิน
เทาน้ัน    

 สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ 
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

 กรุณาเตรียมของใชสวนตัว เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน สบูแชมพู ของตัวสวนตัวไปเอง 
เนื่องจากรัฐบาลทองถิ่นตองการรักษาสิ่งแวดลอมและลดการทิ้งขยะ จึงไมมีบริการที่
โรงแรม 

 หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 
 
 
 
 
 



 

 

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี้!!!! 
**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน 

กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 
เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME....................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน    หมาย     หยา   ไมไดจดทะเบียน   
  จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส...................................................... 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ)    
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย................................... โทรศัพทบาน......................................... 
มือถือ........................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณีย .......................... 
โทรศัพทบาน........................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา  
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)............................................................................ 
ตําแหนงงาน
.......................................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ)…………………...….....…………………….…………….... 
........................... ................................................ รหัสไปรษณีย ....................................... 
โทร............................ 



 

 

(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
กรณีปจจุบันทานเกษียณแลว ตองกรอกที่อยูสถานที่ทํางานลาสดุกอนเกษียณ 
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................
......................................................................................รหัสไปรษณีย ....................................... 
โทร................................. 
(สําคญัมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่.................. เดือน.................ป...........................   
ถึง วันที่.....................เดือน...................ป................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันที่.................. เดือน.................ป...........................   
ถึง วันที่.....................เดือน...................ป................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ  
สําหรับคนโสดขอใหระบุชื่อบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุชื่อสามี หรอื 
ภรรยา เทานั้น!! (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME............................................................... 
RELATION.........................................................TEL.......................................................................... 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME.............................................................. 
RELATION.........................................................TEL..........................................................................  
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME.............................................................. 
RELATION..........................................................TEL.........................................................................  
 



 

 

หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอรโทรศัพท  เบอรท ี่ท ํางาน  มือถือ  บาน และกรอกรายละเอียด
แบบสอบถามตามความเปนจริงเพ่ือใชในการขอย่ืนวีซา 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจ
ทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา 
ณ ที่นี้  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได  หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 
0-2245-7033 
 
 
 
 
  

 


