
MU111: เซี่ยงไฮ ้หังโจว ซูโจว อู๋ซ ี5วัน3คืน 

🔴 นครเซี่ยงไฮ ้“ปารีสแห่งตะวันออก” มหานครที่ไม่เคยหลับไหล 

🔴 เมืองอู๋ซ ี“เซี่ยงไฮน้้อย” เมืองจำลองสามก๊ก สถานทีถ่่ายทำภาพยนตร์สามก๊ก 

🔴 เมืองซูโจว“เมืองแห่งสาวงาม”ฮารโ์มนีไทม์สแควร ์แหล่งรวมความทันสมัย 

🔴 เมืองหังโจว “สวรรคบ์นดิน” ล่องเรือทะเลสาบซหีู ตามรอยรักนางพญางูขาว 

🔴 ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดหลงหัว นมสัการเจา้แม่กวนอิมพันมือ 

🔴 ตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน สถานที่ชมวิวสุดโรแมนติด 

🔴 ถา่ยรูปด้านล่างหอไขมุ่ก หอส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศนส์ูง 468 เมตร 

🔴 ถา่ยรูปเช็คอินสุดฮิป ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ทีสุ่ดในจีน 

🔴 ย่านเมืองเก่าเซีย่งไฮ้ 1192 ซอย ย่านฮอตฮิตแนวสตรีทอาร์ต 

🔴 He ma Supermarket ซุปเปอร์มาร์เก็ตไรเ้งินสุดสุดไฮเทค 

บินตรงเซี่ยงไฮ้ ขาไปโดย China Eastern Airlines ขากลับ Shanghai Airlines 
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เมนูสุดพิเศษ: ซี่โครงหมูอู๋ซี ไก่ขอทาน+หมูตงพอ เสี่ยวหลงเปา 

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว>ซูโจว 1 คืน, หงัโจว 1 คืน, เซี่ยงไฮ้ 1 คืน 

***ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า*** 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่

 

ราคาเด็ก 

อายุ 2-18 ป ี

 

Infant  

อายุ 0-2 ปี 

พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง 

22-26 พ.ย. 11,888 14,888  

 

Infant 

5,000 

ไม่รวมค่าวีซ่า 

 

3,500 25 

29 พ.ย.-3 ธ.ค. 11,888 14,888 3,500 25 

6-10 ธ.ค. 12,888 15,888 3,500 25 

7-11 ธ.ค. 12,888 15,888 3,500 25 

13-17 ธ.ค. 11,888 14,888 3,500 25 

14-18 ธ.ค. 11,888 14,888 3,500 25 

20-24 ธ.ค. 11,888 14,888 3,500 25 

29 ธ.ค.-2 ม.ค. 17,888 
 

20,888 

 3,500 24 

30 ธ.ค.-3 ม.ค. 17,888 20,888 3,500 24 

 

วันแรก: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

22.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน China Eastern 

Airlines (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทาง

เจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน   

วันที่สอง: เซี่ยงไฮ้-อู๋ซ-ีเมืองจำลองสามก๊ก (รวมรถแบตเตอรี)่-ซูโจว 
   จัตุรัสหยวนหยง-ฮาร์โมนี ไทม์ สแควร ์        อาหารเที่ยง,เย็น             

01.55 น. เดินทางสู ่เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน China Eastern Airlines  เที่ยวบินที่ MU548   

  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

07.20 น. ถึง ท่าอากาศยานผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย เดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (ใช้ระยะเวลา

ในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “เซี่ยงไฮ้น้อย” ตั้งอยู่ในมณฑลเจียงซู เป็นเมือง

อุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่หูล้อมรอบ และเป็นเมืองเก่าแก่มีอายุกว่า 2,000 ปี ในยุคราชวงศ์โจวและฉิน นำ



     

 

ท่านเดินทางสู่ ซานกว๋อเฉิง หรือ เมืองจำลองสามก๊ก (รวมรถแบตเตอรี่) สถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ถ่ายทำ

ภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องสามก๊ก 1994 โดยเฉพาะ  ภายในประกอบไปด้วยค่ายโจโฉ (ค่ายบกในศึกผาเเดง) เเท่น

บัญชาการโจโฉ ค่ายทัพเรือโจโฉ ค่ายทัพเรือเเละเเท่นบัญชาการจิวยี่ เเท่นเจ็ดดาว (ฉากขงเบ้งเรียกลม) วังซุน

กวน (ฉากเล่าปี่เเต่งงาน) เเละสถานที่ขงเบ้งโต้คารมทำสงครามลิ้นกับปราชญ์ง่อก๊ก วัดกำลอ (ฉากงอก๊กไท่ดูตัว

เล่าปี่) ฯลฯ ซานกว๋อเฉิงสร้างขึ้นเเบบถาวร หลังจากใช้ถ่ายทำภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องสามก๊ก 1994 เสร็จสิ้น

เเล้ว สถานที่เเห่งนี้ยังใช้ถ่ายทำทั้งภาพยนตร์โทรทัศน์เเละภาพยนตร์อีกมากมายหลายเรื่องจวบจนกระทั่ง

ปัจจุบัน  

 

 

 

 

 

 นำท่านแวะร้านไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษซี่โครงหมูอู๋ซี 

  เดินทางสู่ เมืองซูโจว (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1-2 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีความสวยงามไม่น้อยกว่า

เมืองหังโจว ด้วยสวนและคลองสายน้อยใหญ่ที่มีความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์แห่งหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมา

ยาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งสาวงาม” ในอดีตฮ่องเต้หลายพระองค์ของราชวงศ์ห

มิงและชิง ชอบเดินทางจากเมืองหลวงที่ปักกิ่งมาท่องเที่ยว ซึ่งอดีตในแถบนี้ได้ชื่อว่า “เจียงหนาน”  อุดมไปด้วย

พืชพรรณธัญญาหารและสาวเจียงหนานที่มีความสวยงามเป็นเลิศ มเหสีและนางสนมในสมัยนั้น ส่วนใหญ่จะมา

จากแถบเจียงหนานนี้ นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสหยวนหยง จัตุรัสแห่งใหม่ที่ชาวต่างชาติมาลงทุน ชม ฮาร์โมนี 

ไทม์ สแควร์ (SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE) แหล่งรวมความทันสมัยแห่งใหม่ของซูโจวมี JIU 

GUANG DEPARTMEAT STORE เป็นแหล่งรวบรวมอาหาร ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม จากทุกมุมโลก นอกจากนี้ ยังมี

ร้านอาหาร อาทิ KFC , PIZZA HUT เป็นต้น อีกทั้งท่านจะได้ชม SKY SCREEN ยาว 500 เมตร นับเป็น LED 

SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบช้ินเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

 

 

 

 



     

 

ค่ำ  บริการอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร   

เข้าสู่ที่พัก เมืองซูโจว : FRAGRANS HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน   

วันที่สาม: เมืองหังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านชาหลงจิ่ง-ถนนโบราณเหอฝัง่เจีย   
             อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  แวะชม ร้านยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผ้าห่ม ที่นอน กระเป๋า  

 รองเท้า ฯลฯ จากนัน้เดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ  2.30 ชม.) เป็นเมือง 

 หลวงของมณฑลเจ๋อเจียง อยู่ห่างจากเซี่ยงไฮ้ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 180 กิโลเมตร หังโจวเป็น  ห นึ่ ง

ในเมืองที่มีความเก่าแก่ที่สุดของจีน (อีก 6 เมือง ได้แก่ ซีอาน โล่วหยาง เจ้อโจว ปักกิง่ หนานจิง   และเสฉวน) หังโจวเป็น

เมืองซึ่ งมีความมั่ งคั่ งมากที่ สุดแห่ งหนึ่ ง เป็นแหล่งเภสัช

อุตสาหกรรม และสถาบัน  ศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง

ของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของ

เมืองหังโจว  และซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดิน

มี ซู (โจว) หัง(โจว)” (สวรรค์บนดิน) เพลิดเพลินกับทิวทัศน์

  อันงดงามสองฟากถนน  

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษไก่ขอทาน+หมูตงพอ 

  นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอันงดงามและวิจิตรตระการตาของทะเลสาบซีหู ชมวิว 

  ทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู พร้อมฟังเรื่องราวซึ่งเป็นที่มาของตำนานรัก “นางพญางูขาว” กับชายคนรัก

ชื่อ “โข้วเซียน” ชมธรรมชาติอันงดงามรอบๆทะเลสาบ จนได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนครินทร์” นำ

ท่านสู่ หมู่บ้านชาหลงจิ่ง แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของจีน  “หลงจิ่งฉา” กล่าวกันว่า “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบปากจะหอม

ตลอดวัน” เนื่องจากว่าชาหลงจิ่งนั้นมีรสชาติที่อ่อนละมุนจากยอดของใบชาที่มีกรรมวิธีทำด้วยการคั่วในขณะที่ใบชายังสด ชาหลง

จิ่งจึงได้รับการยอมรับจากนักดื่มชาทั่วทุกมุมโลก เหมาะแก่ผู้ที่กำลังเริ่มหัดดื่มชา เพราะชาจะมีรสอ่อนๆสีสวยรสหวานไม่ฝาดกลิ่น

หอมจางๆ ที่สำคัญยังมีประโยชน์มากมาย เช่น บำรุงสายตาลดไขมันในเส้นเลือดลดน้ำหนัก 

ช้อปปิ้ง ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่  ของหังโจวได้อ

ย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง120เมตร ในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิม  ของสิ่งปลูกสร้างโบราณ

ส่วนหนึ่งแล้วบ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุง  หลังคาสีคราม อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

กับสินค้ามากมาย 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 



     

 

เข้าสู่ที่พัก เมืองหังโจว : KAIYUANMANJU HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน   

วันทีส่ี่:   เมืองเซี่ยงไฮ้-วัดหลงหัว-เจ้าแม่กวนอิมพันมือ-ย่านเมืองเก่าเซี่ยงไฮ้ 1192 ซอย 
   He ma Supermarket       อาหารเช้า,เที่ยง, 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

เมืองที่เต็มไปด้วย   อาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลาย  สวยงามตามแบบฉบับยุโรป 

จนได้รับขนานนามว่าเป็น “นครปารีส  แห่งตะวันออก” แวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม อันลือชื่อของจีน วิธีการนำ

เส้นไหมออกมาผลิตเป็น   สินค้าเพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  

  เดินทางสู่ วัดหลงหัว วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเซี่ยงไฮ้ ที่มีอายุกว่า1,500 ปี โดยวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นใน 

 ยุคสามก๊ก ด้วยความตั้งใจของซุนกวนที่ต้องการอุทิศให้แก่มารดาผู้ล่วงลับ และได้ใช้ชื่อวัดว่า”เซียนซื่อ”  เป็ น ชื่ อ แ ร ก 

ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อ ”หลงหัว” จนถึงปัจจุบัน ชม เจ้าแม่กวนอิมพันมือ สีทองอร่ามดูสงบและสง่างาม อิสระให้ท่านขอพรตาม

อัธยาศัย 

 

 

 

 

 
  นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าเซี่ยงไฮ้ 1192 ซอย เป็นย่านที่ฮอตฮิตสำหรับคนชอบถ่ายรูป จะมี 

  ลักษณะเป็นศิลปะย้อนยุคหรือที่ปัจจบุันเรียกว่าแนวสตรีทอาร์ต ภายในเต็ม ไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟและ

ร้านร้านขายของที่ระลึกต่างๆ เดินทางสู่ He ma Supermarket (เหอหม่า ซุปเปอร์มาร์เก็ต) ของ Jack Ma ซุปเปอร์มาร์

  เก็ตไฮเทคนี้มีสินคา้หลากหลายทุกกลุ่ม เช่น ข้าวสารบะหมีก่ึ่งสำเร็จรูป ขนม ขบเคี้ยว ผักสด เหล้าไวน์อาหาร

ทะเลสดๆเป็นๆ ฯลฯ และยังมีมุมปรุงอาหารที่สามารถนำอาหารหรือผักสดไปปรุงและรับประทานได้ทันทีในร้าน จากนี้ยังมีโซน

ร้านอาหารต่างๆมากมายให้ท่านได้เลือกสรร   

  **อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย**   

เข้าสู่ที่พัก เมืองเซี่ยงไฮ้: RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAR HOTEL (4*)  หรือระดับใกล้เคียงกัน   

 

 



     

 

วันที่ห้า: ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตึกสตาร์บัค  
   สนามบินผู่ตง-กรุงเทพฯ                                           อาหารเช้า,เที่ยง 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

แวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการ นวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่  

ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณ  ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริม

การใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพ  ร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นำท่านเดินทาง 

ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก ที่ตั้งอยู่ฝั่งผู่ตงริมแม่น้ำหวังผู่ เขตลู่เจียจุ่ย แล้วเสร็จ

เมื่อปี ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตร นับเป็นหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเซียและสูง

ดันดับ 3 ของโลก  

นำท่านเที่ยวชม หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮโฉมใหม่ (หาดไว่ทาน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อ

ของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็น  ถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ 

ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆ ในสมัยอาณานิคม พร้อมชมอาคารสูง

ตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป เดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่มี

ชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ้ สองข้างทางจะมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าต่างๆมากมาย มี

ความยาวประมาณ 1.5 ก.ม.  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษเสี่ยวหลงเปา 

 แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้ำเลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ หยกจีน 

ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ำค่าเป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ทำให้ชีวิต

เจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้อ 

กำไลหยก แหวนหยก ฯลฯ นำท่านเดินทางสู่ ตึกสตาร์บัค สาขาใหญ่ที่สุดในจีน เป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นที่กว่า 

2,700 ตารางเมตร พร้อมพนักงานกว่า 400 คน เป็นร้านสตาร์บัคสาขาแรกและสาขาเดียวที่มอบประสบการณ์



     

 

ดิจิตอลให้กับลูกค้าไปพร้อมๆกับการจิบกาแฟ พัฒนาแอปลิเคชั่นโดยอาลีบาบา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนาม

บินผู่ตง 

18.30 น. เดินทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Shanghai Airlines เที่ยวบนิที ่FM853   

  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

22.25  น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

   *********************************** 

**กรณีลูกค้าต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรณุาติดต่อคอนเฟิร์มเวลากับเจ้าหน้าที่อีกครัง้** 

สิ่งที่ลูกค้าจำเป็นต้องรับทราบก่อนเดินทาง 

-  เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน  ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง 

กำหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, ใบชา, 

นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชิว ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุก

ท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องให้ทุกท่านแวะเข้าไปชม แต่จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่

มีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น  

*** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ใน

รายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม ร้านละ 3,500 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้

เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง *** 

 

- กรณีเข้าร้านช้อปของจีน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ซึ่งเป็นความเต็มใจของผู้ซื้อในสินค้า

นั้นๆ และ ข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับร้านค้า ดังนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินค้า และคุณภาพของสินค้า

ที่ไม่ได้ตรงตามข้อเสนอของร้านค้า ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบสินค้าก่อนออกจากร้านค้าทุกครั้ง 

 

-  ลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดและต้องออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตาม

รายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก 

 

หมายเหตุ:  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,  

สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบิน

ดอนเมือง กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทำการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน 



     

 

การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณา

สถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น )  โปรด

เข้าใจและรับทราบว่า  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 

 

*** ออกเดินทางขั้นต่ำ  20 ท่าน หากเดินทางตำ่กว่ากำหนด มีความจำเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่นราคาเพิ่ม หากมีการปรบัขึ้นของภาษนี้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน 

***การนับอายุเด็ก ใช้วัน เดือน ปีเกิด ตามหน้าพาสปอร์ต และวันทีเ่ดินทาง เป็นเกณฑ์ในการนบัอายุ*** 

 

อัตราค่าบริการรวม  

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) – เซี่ยงไฮ้ (PVG) – กรุงเทพฯ(BKK)  

3.ค่าโรงแรมทีพ่ัก (พักห้องละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง) 

4.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรอืค่ำตามที่ระบไุว้ในรายการ) 

5.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์  

6.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด 

7.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว(้ไม่

ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณ ีต้องมีใบเสร็จ 

และมีเอกสารรบัรองทางการแพทย์ จากหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม  

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร  

ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

2.ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport) 

3.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ป   ท่านละ 1,500 บาท 

กรณีให้ทางบริษัทฯยื่นวีซ่าเดี่ยวให้         ท่านละ 2,200 บาท **ยื่นแบบเดี่ยว 4 วันทำการ** 

วีซ่าจีนแบบเดี่ยวด่วนทางบริษัทฯยื่นให้        ท่านละ 3,500 บาท **ยื่นแบบเดี่ยว 2 วันทำการ** 

4.ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว 

5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) กรณนี้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนัก



     

 

กระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 

6. (6.1) ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 350 RMB (หยวนจนี) ต่อทริป/ลกูค้า 1 ท่าน  

    (6.2) ค่าทิปหัวหน้าทัวร ์400 บาท ต่อทริป/ลูกคา้ 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเทา่ผู้ใหญ่)  

7.ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาค่าทัวร์ปกติ 

 

เงื่อนไขในการจอง  มัดจำทา่นละ 9,500 บาท และชำระส่วนที่เหลือกอ่นวันเดนิทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหนา้ (การไม่ชำระ

เงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผูจ้ัดมีสิทธิยกเลกิการจัดหรือยกเลิกการ

เดินทาง)   

 

การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น 

เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง 

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็

ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  

หมายเหตุ :  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และ

เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านำ้มันและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่ อการจลาจล , ภั ยธรรมชาติ , การนาสิ่ งของผิ ดกฎหมาย  ซึ่ งอยู่ น อก เหนื อความรับ ผิ ดชอบของบริษั ท ฯ  

5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  



     

 

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่ เข้าพัก ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของแต่ละโรงแรม และไม่

สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง และ

อาจมีค่าบริการเพ่ิมเติมของแต่ละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น  

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณทีี่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทำทีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก

ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการต่างๆไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

12. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 

13. การประกนัภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม 

พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลมุถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ไดป้่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ 

และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่าง

การเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 

14. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ที่ได้ระบุไวท้ั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย  (กรณีทำวีซ่าแบบกรุ๊ป) 

1. สำเนาหน้าพาสปอร์ต โดยท่านถ่ายรูป หรือ สแกนสหีน้าหนังสือเดนิทาง (หน้าที่มีรูปท่าน) แบบเต็มหน้ารายละเอียด

ครบถ้วน ชัดเจน ไม่ดำ ไม่เบลอ ห้ามขีดเขียดลงบนหน้าพาสปอร์ตโดยเด็ดขาด (หมายเหตุ : หนังสอืเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุด

ใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.รูปถ่ายสี พื้นหลังสขีาวเทา่นั้น สามารถใช้มือถือในการถ่ายได้เลย *ห้ามใส่เสื้อสขีาวและเครื่องประดับในการถ่ายรูป* 

 

 

 

 

 



     

 

 

3. พาสปอร์ตเล่มจริง ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม ลูกค้าถือไปทีส่นามบินเอง 

ณ วันเดินทาง   (หนังสือเดินทางต้องเป็นเล่มทีส่่งชื่อใหเ้ราทำวีซ่าเท่านั้น!! 

สำคัญมาก: กรณุานำหนังสือเดินทาง(PASSPORT)มาในวนัเดินทางทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบกรณีที่ท่านลืม  

    หรือนำหนังสือเดินทางมาผิดเล่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : วซี่าจีนแบบธรรมดา 4 วันทำการ  ท่านละ 2,200 บาท *ทางบริษัทยื่นให*้   วีซ่าจีนแบบด่วน  2 วัน

ทำการ  ท่านละ 3,500 บาท *ทางบริษัทยื่นให*้ 

**ไม่นบัรวมวนันัดเรียกเก็บเอกสาร** 

 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซา่ประเทศจีน (China) 

กรุณาจัดส่งเอกสารฉบับจริงให้บริษัทฯ โดยผู้สมคัรไม่ต้องแสดงตัวและสแกนลายนิ้วมือ 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุโดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึง

ประเทศไทย  ** หากพาสปอร์ตเล่มเก่า เคยได้รับวีซ่าจีน กรุณาถ่ายสำเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า และสำเนาหน้าวีซ่าจีน จัดส่ง

ให้กับทางบริษัทฯ ** 

 

2.รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาวเท่านั้น ขนาด 2x2นิ้ว หรือ 4.5x4.5cm สี่เหลี่ยมจัตุรัส  

จำนวนท่านละ 2 ใบ >>รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน<< 

ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เครื่องประดับ, ห้ามใส่คอนแทคเลนส์, ห้ามเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถ่ายต้องเปิดให้เห็น

หน้าผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 



     

 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายชำรุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 

 

 

 

 

 

 
 
3.เอกสารส่วนตัว 

 

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพ่ิม ดังนี ้

 - สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 

 - สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาใบจดทะเบียนสมรส (ของบิดาและมารดา) 

 

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพ่ิม ดังนี้ 

 - สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 

 - สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า/สำเนาใบมรณะบัตร (ของบิดาและมารดา) 

 - สำเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ของบิดาและมารดา) 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สำเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอม

ให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา

บิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอม

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่สำนักงานเขต/อำเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ของท่าน (พร้อมแนบสำเนาพาสปอร์ต/สำเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขต ลงนามและ

ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคำร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา 

จำเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า  กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบ

สำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

 
4.เงื่อนไขและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลสำหรับยื่นวีซ่าประเทศจีน 



     

 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสำหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจาก
บริษัทฯ ต้องนำส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติคำร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล
ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 
หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งขึ้น 
 
5.กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (ลูกค้าต้องทำการยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตนเอง)  
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมกรุณาสอบถามข้อมูลกับทางบริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทาง
จะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศอินเดียเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ชำระไปแล้วทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสำหรบัยื่นวีซ่าประเทศจีน (China) 
ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาวีซ่า 4 วันทำการ 

กรุณากรอกรายละเอียดใหค้รบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

ชื่อโปรแกรมเดินทาง: ........................................วนัทีเ่ดินทาง...........................จองกับบริษัทฯ................................... 
 
1. ชื่อ - นามสกุล (MR , MRS , MISS , MASTER)   ...................................................................................................... 

2. ที่อยู ่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน..................................................................................................................................  

รหัสไปรษณีย์........................................................  

3. ที่อยูพ่ำนักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับสำเนาทะเบียนบ้าน 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย์........................ 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



     

 

4.โทรศัพท์มือถือ ...............................  บ้าน ............................  อีเมล์แอดเดรส ........................................................ 

5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบียน)      หย่าร้าง    หม้าย           อื่นๆ (โปรดระบุ) ................... 

6.ชื่อ-สกุล คูส่มรส ...................................................... เบอร์โทรศัพท์.......................... อาชีพ.................................... 

7.ชื่อ-สกุล บุตร (ถ้ามี) ................................................. เบอร์โทรศัพท์.......................... อาชีพ.................................... 

8.ชื่อ-สกุล บิดา    ........................................................เบอร์โทรศัพท์.......................... อาชีพ.................................... 

9.ชื่อ-สกุล มารดา .......................................................... เบอร์โทรศัพท์........................ อาชีพ................................... 

10.อาชีพปัจจุบัน (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ)์ .................................................... ตำแหน่ง............................... 

     ชื่อ บริษัท/ร้านค้า/โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย .......................................................................................................... 

     ที่อยู ่เลขที่ ............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ตำบล/แขวง ................................................ 

     อำเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย์ .............. เบอร์โทรศัพท.์............................. 

11.ท่านเคยได้รับวีซ่า ประเทศจีน หรือไม ่

    ไม่เคย   เคย (โปรดระบุ) ใช้ได้ต้ังแต่วันที่ ................................. ถึงวันที่ ................................................  

12.ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่า ประเทศจีน หรือไม่ 

    ไม่เคย   เคย (โปรดระบุ) เหตุผลที่ท่านถูกปฎิเสธวีซ่า .............................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

EXAMPLE 

  

หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บรษิัทเป็นเพียงตัวกลางที่คอย

ให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น  

** เอกสารเพิ่มเติม ** 

ขอความร่วมมือผู้สมัครผู้สมัครวีซ่าจีน ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้  

 1.ปริ้นเอกสารใบสมัครวีซ่าจีน หน้าที่4 (Application Chinese visa) 

 

 

 

 

  

      ** ไฟล์เอกสารสำหรับปริ้น อยู่หน้าถัดไป ** 

 2.เซ็นชื่อให้เหมือนกับหน้าพาสปอร์ตเพียง 1 จุดเท่านั้น 

 3.จัดส่งให้บรษิัทฯ พร้อมเอกสารที่ใช้ยื่นวซี่า รูปถ่าย และพาสปอร์ต 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  ตลาดเฉินหวังเมี่ยว (ตลาดร้อยปี)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



     

 

 


