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สวนสนกุดิสนียแ์ลนด ์| ลอ่งทะเลสาบซีห ู| พระใหญ่หลิงซาน| ลอ่งเรอืคลองขดุโบราณ   
STARBUCK RESERVE ROASTERY  | เส่ียวหลงเปา | ซ่ีโครงหมอููซี๋ | ไก่ขอทาน+หมตูงโพ 

 
  

 

 

 

  

 

 

เชียงใหม่บินตรง เทีย่วครบ เซี่ยงไฮ้ หงัโจว อู๋ซี ตะลุยดิสนีย ์6 วนั 5 คืน 

เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม  2562  

 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพียง 22,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง  

วนัท่ี 1.  เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) – เซี่ยงไฮ(้สนามบินเซี่ยงไฮผู้ต่ง) MU206 14.55-20.25  
วนัท่ี 2.  เซี่ยงไฮ ้– อิสระเต็มวนัสวนสนกุดิสนียแ์ลนด(์รวมคา่เขา้แลว้) 
วนัท่ี 3.  เซี่ยงไฮ ้– ศนูยผ์า้ไหม – หงัโจว – ลอ่งทะเลสาบซีห ู– หมู่บา้นใบชา – ถนนโบราณเหอฝังเจีย 
วนัท่ี 4. หงัโจว – อู๋ซี – พระใหญ่หลงิซาน(รวมรถราง) – ศาลาฝานกง – ศนูยไ์ขม่กุ – ลอ่งเรอืคลองขดุโบราณชมวิวยามคืน 
วนัที 5. เซี่ยงไฮ้ – ศูนยส์มุนไพรนวดเทา้+ยาบัวหิมะ – ตลาดเฉินหวังเม่ียว – ศูนยห์ยก – ถนนนานกิง – STARBUCK 

RESERVE ROASTERY – หาดไวท่าน 
วนัที 6. เซี่ยงไฮ ้(สนามบินเซี่ยงไฮผู้ต่ง) – เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) MU205 10.05-13.25 



  2 เชียงใหมบ่นิตรง เท่ียวครบ เซ่ียงไฮ ้หงัโจว อู๋ซี ตะลยุดสินีย ์6 วนั 5 คืนโดยไชน่าอีสเทิรน์แอรไ์ลน ์  [GQ1CNXPVG-MU003] 

 

วันที ่1 
เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) – เซี่ยงไฮ้(สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) MU206 
14.55-20.25 

11.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบนิเชยีงใหม่ เคานเ์ตอร ์สายการบินไชน่าอิสเทิรน์แอรไ์ลน ์(MU) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุท่าน 

14.55 น. ออกเดนิทางสู ่มหานครเซี่ยงไฮ้ เท่ียวบนิท่ี MU206 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
20.25 น. เดินทางถึง สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตัง้แต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บา้น

ชาวประมงจนถึงสมยัราชวงศซ์่งไดเ้ปล่ียนแปลงเป็นเซ่ียงไฮซ้ึ่งขณะนัน้เป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลงัจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 
ตวัเมืองเซ่ียงไฮถ้กูเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาต ิตัง้อยู่รมิแมน่ า้หวงผู่ ห่างจากปากแม่น า้แยงซีเกียง 17 กิโลเมตร 
แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซี(เก่า) กัน้โดยแม่น า้หวงผู่ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและเดิน
ทางเขา้สูท่ี่พกั 

ทีพั่ก โรงแรม  SHANGHAI HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

วันที2่ เซี่ยงไฮ้ – อิสระเตม็วันสวนสนุกดสินียแ์ลนด(์รวมค่าเข้าแล้ว) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 

 
 เดนิทางสู ่สวนสนุก Shanghai Disneyland สวนสนกุท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก ดสินียแ์ลนดเ์วอรช์ั่นเซ่ียงไฮจ้ะมีตวัละคร

ในนิทานเร่ืองใหม่ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรบัท่ีเซ่ียงไฮ ้พรั่งพรอ้มดว้ยสิ่งดึงดดูใจยิ่งใหญ่อลงัการ เช่นทูมอรโ์รวแ์ลนด ์
อ่าวขมุสมบตัดินิแดนแฟนตาซี สวนแห่งจินตนาการภายในบรเิวณสวนสนกุแห่งนีย้งัแบ่งพืน้ท่ีส่วนหนึ่งส  าหรบัเป็นเมืองดิสนีย์
หรือดสินียท์าวน ์ซึ่งประกอบดว้ยแหล่งชอ้ปปิ้ง รา้นอาหารและสิ่งบนัเทิง นอกจากนัน้ยังมีโรงแรมท่ีพกั 2 แห่งรวมทัง้“วิชชิ่ง
สตารป์ารก์“ (Wishing Star Park) บรเิวณชมทศันียภาพท่ีสวยงามตามธรรมชาติบนเนือ้ท่ี 2,440 ไร่และสวนโมเสก อันน่าตื่น
ตาเล่าเรื่องเก่ียวกับ 12 นักษัตร ดว้ยตัวละครของดิสนีย์ นอกจากนั้นเซ่ียงไฮ้ ดิสนีย์แลนดย์ังมีปราสาทเจ้าหญิง ( The 
Enchanted Storybook Castle) ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องดสินียแ์ลนดข์นาดใหญ่ท่ีสดุและสงูท่ีสดุเท่าท่ีวอลตด์ิสนียเ์คยสรา้งมา 
โดยประสาทแห่งนีจ้ะเป็นท่ีอยู่ของเจา้หญิงหลายองคอี์กดว้ย เล่นเครื่องเล่นคลาสสิคของดิสีนยแ์ละเครื่องเล่นพิเศษ TRON 
Lightcycle Power Run! ท่ีมีเฉพาะท่ีเซ่ียงไฮเ้ท่านัน้ 
***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค ่าตามอัธยาศัย*** 



  3 เชียงใหมบ่นิตรง เท่ียวครบ เซ่ียงไฮ ้หงัโจว อู๋ซี ตะลยุดสินีย ์6 วนั 5 คืนโดยไชน่าอีสเทิรน์แอรไ์ลน ์  [GQ1CNXPVG-MU003] 

 

 

 
ค ่า สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ทีพั่ก 
ทีพั่ก โรงแรม  SHANGHAI HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

วันที ่3 
เซี่ยงไฮ้ – ศูนยผ้์าไหม – หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – 
ถนนโบราณเหอฝังเจยี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 น าท่านเย่ียมชม ศูนยผ้์าไหม ผลิตภัณฑท่ี์ท าจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ ชมวิธีการน าเสน้ไหมออกมาผลิต

เป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครื่องจกัร ชมการดงึใยไหมรงัแฝดเพ่ือมาท าไสน้วมผา้ห่มไหม เหมาะกบัการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใชเ้อง  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจอ้เจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากท่ีสุดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสัช
อุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีค  าเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมือง
หงัโจวและซูโจววา่ “บนฟา้มีสวรรค ์บนดนิมี ซู(โจว) หงั(โจว)” เพลดิเพลนิกบัทิวทศันอ์นังดงามสองฟากถนน   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร  (เมนูพเิศษ ไก่ขอทาน+หมูตงโพ) 
 จากนัน้ น าท่าน ล่องทะเลสาบซีหู  ซึ่งตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของเมืองหังโจว  ทะเลสาบมีลกัษณะใกลเ้คียงกับวงรี มีเนือ้ท่ี 

5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น า้ลกึเฉล่ีย 1.5 เมตร สามดา้นถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและอีกหนึ่งดา้น
เป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไปดว้ยสถานท่ีส  าคญัมากกว่า 30 แห่งและสถานท่ีชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดส าคญัก็
ไดแ้ก่ หนึ่งภเูขา สองทางสามเกาะ หา้ทะเลสาบ และสิบทิวทัศน ์น าท่านล่องเรือผ่านชม สะพานขาดซึ่งเป็นท่ีมาของต านาน
เร่ือง“นางพญางขูาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทบัแสงจนัทรน์  า้ลกึตลอดจนชมธรรมชาตอินังดงามสดช่ืนรอบๆ ทะเลสาบแห่งนีท่ี้
ไดร้บัสมญานามจากนกัท่องเท่ียววา่ “พฤกษชาตใินนครนิทร ์

 

 



  4 เชียงใหมบ่นิตรง เท่ียวครบ เซ่ียงไฮ ้หงัโจว อู๋ซี ตะลยุดสินีย ์6 วนั 5 คืนโดยไชน่าอีสเทิรน์แอรไ์ลน ์  [GQ1CNXPVG-MU003] 

 

 น าท่านเขา้ชม หมู่บ้านเหมยเจยีอู (ไร่ชาหลงจิง่) แหลง่ผลิตใบชาเขียวท่ีขึน้ช่ือของจีน ใหท้่านไดช้ิมชาขึน้ช่ือ โดยกล่าวกัน
วา่ “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวนั  

 จากนัน้ใหท้่านอิสระชอ้ปปิง้ ถนนโบราณเหอฝ่ังเจยี รา้นคา้ตา่งๆ ตกแตง่แบบจีนโบราณ มีสิน้คา้พืน้เมือง และของท่ีระลึกให้
ท่านเลือกซือ้ไปเป็นของฝากตามอธัยาศยั 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร    
ทีพั่ก โรงแรม Hangzhou Liang an International Hotel หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

วันที ่4 
หังโจว – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ศาลาฝานกง – ศูนย์
ไข่มุก – ล่องเรือคลองขุดโบราณชมวิวยามคืน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองอู๋ซี ซึ่งเป็นเมืองอตุสาหกรรมเบา และมีฉายาวา่ เมืองเซ่ียงไฮน้อ้ย เดมิมีช่ือว่า ซีซานเล่ากันว่าเม่ือสอง

พนัปีก่อนมีการผลติดีบกุในเมืองนีแ้ละต่อมาแร่ดีบุกถูกขดุเจาะจนหมดสิน้ แต่บงัเอิญมีคนขดุพบศิลาจารึกโบราณชิน้หนึ่งมี
ใจความวา่ “มีอาวธุ แผ่นดินจะไม่สงบ หากปราศจากอาวธุแผ่นดินจะร่มเย็นเป็นสขุ” จึงไดเ้ปล่ียนช่ือใหม่ว่าอู๋ซี แปลว่าไม่มี
ตะกั่ว 

 น าท่านสู่ วัดพระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) นมัสการพระใหญ่หลินซานตา้ฝอ(พระพทุธเจา้ปางประสตูิ) จากนัน้นั่งรถ
กอลฟ์ สูพ่ระพทุธรูปขนาดใหญ่ สงู 88 เมตร เป็นพระพทุธรูปปางหา้มญาติ ลกัษณะพระพกัตรส์ง่างาม เชิญท่านไหวพ้ระขอ
พรตามอธัยาศยั 

 

 



  5 เชียงใหมบ่นิตรง เท่ียวครบ เซ่ียงไฮ ้หงัโจว อู๋ซี ตะลยุดสินีย ์6 วนั 5 คืนโดยไชน่าอีสเทิรน์แอรไ์ลน ์  [GQ1CNXPVG-MU003] 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร   (เมนูพเิศษ  ซี่โครงหมูอู๋ซี) 
 น าท่านไดเ้ลือกซือ้ผลติภณัฑจ์าก ไข่มุก ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจีน เช่น เครื่องประดบัจากไข่มกุ ครีมไข่มกุ ผงไข่มกุ สรอ้ยคอ

สรอ้ยขอ้มือ แหวน ก าไล เป็นตน้   
น าท่าน ล่องเรือคลองขุดเมืองโบราณอู๋ซี เสน่หข์องเมืองอู๋ซียามค ่าคืนนัน้คือความสวยงามแสงสีของดวงไฟ ฟังเสียงน า้ไหล
ยามค ่าคืนท่ีมีเงาตกึรามบา้นช่องท่ีสะทอ้นอยู่ในน า้ ความสวยงามเปรียบดั่งความฝันหรือภาพวาดท่ีสวยงาม คลองขดุเมือง
โบราณแห่งนีเ้ป็นท่ีนิยมส าหรบัคู่บ่าวสาวส าหรบัพรีเวดดิง้และเป็นสถานท่ียอดนิยมของเหล่านักท าหนังซึ่งผลิตผลงานทาง
โทรทศันอ์อกมาหลายเรื่อง นักท่องเท่ียวจากทั่วทุกสารทิศก าลงัใหค้วามสนใจสถานท่ี สดุแสนโรแมนติกแห่งนีอ้ิสระใหท้่าน
เดนิเลน่ ชมบรรยากาศตามอธัยาศยั 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร    
ทีพั่ก โรงแรม WUXI RAMADA HOTEL  หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

วันที ่5 
เซี่ยงไฮ้ – ศูนยส์มุนไพรนวดเท้า+ยาบัวหิมะ – ตลาดเฉินหวังเม่ียว – ศูนยห์ยก 
– ถนนนานกิง – STARBUCK RESERVE ROASTERY – หาดไว่ทาน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 น าท่านเดนิทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองศนูยก์ลางความเจริญในดา้นต่างๆ ของภูมิภาคทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ การคา้ 

การเงิน การลงทนุ รวมถึง ดา้นแฟชั่น และการท่องเท่ียว เซ่ียงไฮจ้ึงนบัเป็นความภาคภมูใิจของชาวจีน โดยถือไดว้า่เซ่ียงไฮเ้ป็น
สญัลกัษณข์องจีนยคุใหมใ่นดา้นความกา้วหนา้และความทนัสมยั   
จากนัน้น าท่านแวะ ศูนยน์วดเท้า(ยาบัวหมิะ) เป่าซูหลงิ หรือในช่ือว่า ยาบวัหิมะ ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียง ชมวีดีทัศนแ์ละ
ฟังพรรยายสรรพคณุของยาสมนุไพรจีนแตล่ะชนิด  
หมายเหต ุ: ขอความรว่มมือทกุท่านกรุณาแช่เทา้ โดยไมมี่คา่ใชจ้่าย   
น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดเฉิงหวงเม่ียว หรือท่ีเรียกกันว่า วดัเทพเจา้ประจ าเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งไดก้ลายเป็น
ศนูยร์วมสนิคา้ และอาหารพืน้เมืองท่ีแสดงถึงเอกลกัษณข์องชาวเซ่ียงไฮมี้การผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบนัไดอ้ย่างลง
ตวั ซึ่งเป็นย่านสนิคา้ราคาถกูท่ีมีช่ืออีกย่านหนึ่งของนครเซ่ียงไฮ ้ใหท้่านอิสระชอ้ปปิง้ตามอธัยาศยั   
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 แวะชมอญัมณีล า้คา่ หยก เป็นเครื่องประดบัท่ีนิยมกนัอย่างแพรห่ลายเพราะเช่ือว่าใส่ แลว้จะช่วยป้องกันอันตรายได ้ใหท้่าน
ไดเ้ลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัวม์งคลท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน น าท่านสู่ ถนนนานกิง หรือ 
นานจงิลู่ ( Nanjing Lu) เป็นถนนท่ีเก่าแก่ของเซ่ียงไฮส้รา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1851 ถือวา่เป็น walking street หรือ ถนนคนเดิน 
มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พืน้ถนนปดูว้ยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของนานจิงลู่ เป็นท่ีตัง้ของ
รา้นคา้มากมาย มีทัง้รา้นขายเสือ้ผา้แฟชั่น รา้นขายของท่ีระลึก รา้นอาหาร ภัตตาคารหรู รา้นจิวเวลรี่ช่ือดงั ทัง้รา้นท่ีเป็นของ
คนจีนทอ้งถิ่น และของตา่งชาต ิรา้นฟาสตฟ์ูด้ มีตัง้แต ่รา้น KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut รา้นไอศครีม     

 

 
 น าท่านเดนิทางสู ่Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซ่ียงไฮ ้ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า ส  าหรบัสาขา Reserve 

Roastery ท่ีเพิง่เปิดใหบ้รกิารในเซ่ียงไฮใ้หมห่มาดเม่ือวนัท่ี 6 ธ.ค.ท่ีผา่นมานี ้สาขานีน้อกจากความยิ่งใหญ่อลงัการแลว้ ยังมี
บารจ์ิบกาแฟท่ียาวท่ีสดุในโลก ถึง 88 ฟตุ ขึน้แท่นเป็นสาขาท่ีมีบารจ์ิบกาแฟยาวท่ีสดุในโลกของ Starbucks ลกูคา้สามารถมา
ชมการคั่วกาแฟสดๆ สมัผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่มต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทัง้เครื่องดื่มท่ีมีเฉพาะ
สาขานีแ้ห่งเดียวเท่านัน้  

 น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถ้ึง4กิโลเมตรเป็นเขต
สถาปัตยกรรมท่ีไดช่ื้อวา่ “พพิธิภณัฑน์านาชาต”ิ ถือเป็นสญัลกัษณท่ี์โดดเดน่ของนครเซ่ียงไฮ ้อีกทัง้ถือเป็นศนูยก์ลางทางดา้น
การเงินการธนาคารท่ีส  าคญั แห่งหนึ่งของเซ่ียงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมท่ีหลากหลาย 
เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก -ตะวนัตก เป็นท่ีตัง้ของ
หน่วยงานภาครฐั เช่น กรมศลุกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่ของ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ เส่ียวหลงเปา) 
ทีพั่ก โรงแรม  SHANGHAI HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

วันที ่6 
เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) – เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) MU205 10.05-
13.25 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก   
 น าท่านออกเดนิทางสู ่สนามบนิเซี่ยงไฮ้ผู่ตง 

10.05 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเชยีงใหม่ เมืองเชยีงใหม่ โดยเท่ียวบนิท่ี MU205 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
13.25 น. ถึง สนามบนิเชยีงใหม่ เมืองเชยีงใหม่ โดยสวสัดภิาพทกุท่าน  

 

บินตรงเชียงใหม่เที่ยวครบ เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี  ตะลุยดสินีย ์6 วัน 5 คนื โดยสายการบินไชน่าอีสเทิรน์แอรไ์ลน ์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี  23-28 ต.ค.62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 5,000.- 11,900.- 

วนัท่ี 26 พ.ย.-01ธ.ค.62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 11,900.- 

วนัท่ี  04-09 ธ.ค.62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 5,000.- 11,900.- 

วนัท่ี 28ธ.ค.-02 ม.ค.63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 14,900.- 
ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวซ่ีา) 

 

 

 

ราคาไม่รวมค่าวซ่ีาแบบเดีย่ว ทา่นละ 1,000 บาท  
(ส าหรับลูกค้าที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพืน้ที่ 12 จังหวัดภาคเหนือเท่านั้นกรณีลูกค้า ที่ไม่ไดอ้ยู่ในพืน้ที่ 12 จังหวัดภาคเหนือ เก็บเพ่ิมท่านล่ะ 750 บาท)  
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ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน/ทา่น/ทริป 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเท่าน้ัน 

** กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเชค็ราคาอีกคร้ัง ** 
 

 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เ พ่ือเช็คขอ้มูลความ

ถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานดัหมายทัวร ์หากเกิดความผดิพลาด ทางบรษัิทไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 

4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดนิทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือคา่มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่
มีการคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบนินัน้ๆ 
 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,000 บาท 

(ย่ืนวีซ่าจีนท่ีเชียงใหม)่ ผูย่ื้นค  าขอวีซ่าจะตอ้งมีภมูิล  าเนาในทะเบียนบา้นดงัตอ่ไปนี ้              
1. เชยีงใหม่ 2. เชยีงราย 3. น่าน 4. พะเยา 5. แพร่ 6.ล าปาง 7. แม่ฮ่องสอน 8. ล าพูน 9. อุตรดติถ ์ 
10. ตาก 11.พษิณุโลก 12.สุโขทัย กรณีลกูคา้ท่ีไมไ่ดมี้ภมูลิ  าเนาอยู่ในจงัหวดัภาคเหนือ ตอ้งย่ืนวีซ่าจีนท่ีกรุงเทพฯ คา่ใชจ้่าย
เพิม่ 750 บาทจากราคาทวัร ์และไมร่วมคา่ใชจ้่ายในการจดัสง่เอกสาร)  

3. กระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนิก าหนด 20 กิโลกรมั/ท่าน 1 สว่นเกินน า้หนักตามสาย
การบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื่องดื่ม, คา่อาหารท่ีสั่งเพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 250  หยวน /ท่าน/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตด่ลุพนิิจและความพงึพอใจในการบรกิารของท่าน 
 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ มีสทิธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง , การ

ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 
เหตสุดุวสิยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้
ช  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัใน
ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบนิปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบินตาม
สถานการณด์งักลา่ว 
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7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บรษัิทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับรกิารทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงิน
ใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมมี่สทิธิใ์นการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อ  านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบนิ จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้
โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่
รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11. เม่ือท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์
ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็น
จ านวนเงิน 300 หยวน/คน/รา้น 
 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว(เชียงใหม่) 
เอกสารในการยืน่วซ่ีาจนีส าหรับผู้ทีถ่ือพาสสปอรต์ไทย 
**ย่ืนวีซ่าเด่ียวท่ีเชียงใหมมี่คา่บรกิารดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,000 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 1,800 บาท  
**กรณีย่ืนวีซ่าเด่ียวท่ีกรุงเทพมีคา่บรกิารดงันี ้** 
-ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,750 บาท  
-ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,875 บาท 
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่  ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยดืสีขาว ชุดนักศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ตอ้งแนบสตูบิตัรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลด

แบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดนิทาง 
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 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต  าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท  างาน ญาติท่ีติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการระงับการ
ออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททวัร ์อย่างนอ้ย 5-7 วนัท า
การ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจีนอยู่ในระหวา่งจดัระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม ่การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการ
ย่ืนเอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะตอ้งรบัผดิชอบ 
9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร 

APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย 
2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย

เทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทาง

จะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จ่ายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตนิ่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทบัรา้นท่ีแปล 
สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือย่ืนท าวีซ่า 
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4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อัตราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจนี เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซ่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้่ายเพิม่ท่านละ  1,125 บาท  

 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบริก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งใหท้ราบ
ล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน า้มันขึน้ในอนาคต ซึ่ง
ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจรงิ 

 



  13 เชียงใหมบ่นิตรง เท่ียวครบ เซ่ียงไฮ ้หงัโจว อู๋ซี ตะลยุดสินีย ์6 วนั 5 คืนโดยไชน่าอีสเทิรน์แอรไ์ลน ์  [GQ1CNXPVG-MU003] 

 

 

 

 

**สถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวซ่ีาเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
............................................................................................................................. ........................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ........................................................ .............................................................. 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
...................................................................................................................................... ................................................................. 
........................................................................... ..........รหสัไปรษณีย.์.............................................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. ................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน....................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................... ........................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ......................................... .............................................................................. 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ....................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ................................................................. 
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ** ถา้เอกสารสง่ถึงบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าใหท้่านเกิด
ความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเครง่ครดั) 


