
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 17813 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XJ888: ทวัรเ์ซีย่งไฮ ้ดสินีย่แ์ลนด ์5 วนั 3 คนื 
💚 เซีย่งไฮ ้มหานครสดุยิง่ใหญส่วยงาม “นครปารสีแหง่ตะวนัออก” 

💚 เต็มอิม่เต็มวนักบัสวนสนกุเซีย่งไฮด้สินยีแ์ลนด ์ขนาดใหญอ่นัดบั 2 ของโลก  

💚 ชมววิเมอืงเซีย่งไฮ ้หาดไวท่าน สถานทีส่ดุโรแมนตดิ  

💚 ถา่ยรปูเช็คอนิสดุฮปิ ตกึสตารบ์คัสาขาใหญท่ีส่ดุในจนี 

💚 อสิระชอ้ปป้ิงถนนนานกงิ ตลาดรอ้ยปี Outlet Mall Florentia Village 

💚 บนิตรงเขา้ เซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิ Thai Air Asia X 

💚 พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว เซีย่งไฮ ้3 คนื  

💚 เมนพูเิศษ: เสีย่วหลงเปา,กุง้มงักร  >คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่< 

 

 



วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

 

ราคาเด็ก 

อาย ุ2-18 ปี 

 

Infant  

อาย ุ0-2 ปี 
พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

8-12 พ.ค.63 12,888 15,888  

 

 

 

 

 

 

 

5,000฿ 

ไมร่วมคา่วซีา่ 

 

 

3,500 
 

20 

22-26 พ.ค.63 12,888 
 

15,888 

 

3,500 
 

20 

5-9 ม.ิย.63 11,888 
 

14,888 

 

3,500 
 

20 

19-23 ม.ิย.63 11,888 
 

14,888 

 

3,500 
 

20 

18-22 ก.ย.63 12,888 
 

15,888 

 

3,500 
 

20 

9-13 ต.ค.63 15,888 
 

18,888 

 

3,500 

 

20 

22-26 ต.ค.63 14,888 
 

17,888 

 

3,500 

 

20 

30 ต.ค.-03 พ.ย.63 13,888 
 

16,888 
 

3,500 
 

20 

06-10 พ.ย.63 13,888 
 

16,888 
 

3,500 

 

20 

20-24 พ.ย.63 13,888 
 

16,888 
 

3,500 

 

20 

04-08 ธ.ค.63 13,888 
 

16,888 
 

3,500 

 

20 

09-13 ธ.ค.63 14,888 
 

17,888 

 

3,500 

 

20 

18-22 ธ.ค.63 13,888 
 

16,888 

 

3,500 
 

20 

30 ธ.ค.-03 ม.ค.64 17,888 
 

20,888 

 

3,500 
 

20 
 

วนัแรก: ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

21.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตหูมายเลข 4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ Thai Air 

Asia X (XJ) รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที ่*กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิ

ดว้ยตัวทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบนิ*   



 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง: เซีย่งไฮ-้หมูบ่า้นโบราณซเีป่า-หาดไวท่าน-ถนนนานกงิ-ตกึสตารบ์คั  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                        
00.15 น.  ออกเดนิทางสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิThai Air Asia X เทีย่วบนิที ่XJ760  

  **ไมร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

05.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิูต่ง เมอืงเซีย่งไฮ ้เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมทีม่ลีวดลาย สวยงาม

ตามแบบฉบบัยโุรป จนไดรั้บขนานนามวา่ เป็น “นครปารสีแห่งตะวนัออก” ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองให ้

เรยีบรอ้ย  

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 เดนิทางสู ่เมอืงโบราณชเีป่า หมูบ่า้นโบราณมปีระวัตศิาสตรม์ายาวนานกวา่หนึง่พันปี ปัจจบุนัหมูบ่า้นโบราณแห่ง

นี้ เป็นศูนยร์วมทีท่างการใชจั้ดกจิกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมทอ้งถิน่ เหมาะแก่การเดนิเล่น สองฝากฝ้ังเต็มไปดว้ย

รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึในอาคารบา้นเรอืนแบบจนีโบราณ น าท่านเทีย่วชม หาดเจา้พอ่เซีย่งไฮโฉมใหม ่

(หาดไวท่าน) ตน้ก าเนดิอันลอืชือ่ของต านานเจา้พ่อเซีย่งไฮ ้เป็น  ถนนทีส่วยงามอันดับหนึง่ของเมอืงเซีย่งไฮ ้

ระหวา่งทางผา่นเขตเชา่ของประเทศตา่งๆ ในสมยัอาณานคิม พรอ้มชมอาคารสงูตระหง่าน ซึง่เป็นศลิปกรรมสไตล์

ยโุรป  

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดนิทางสู ่ถนนนานกงิ ถนนคนเดนิทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงเซีย่งไฮ ้สองขา้งทางจะมรีา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้

ต่างๆมากมาย มคีวามยาวประมาณ 1.5 ก.ม. อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย แวะชม โรงงานผลติผา้ไหม อันลอืชือ่

ของจนี วธิกีารน าเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้เพือ่มาท าไสน้วมผา้หม่ไหม น าทา่นเดนิทางสู ่ตกึสตารบ์คัสาขา

ใหญท่ีสุ่ดในจนี เป็นอาคาร 2 ชัน้ พืน้ทีก่ว่า 2,700 ตารางเมตร พรอ้มพนักงานกว่า 400 คน เป็นรา้นสตารบ์ัค

สาขาแรกและสาขาเดยีวทีม่อบประสบการณ์ดจิติอลใหก้บัลกูคา้ไปพรอ้มๆกบัการจบิกาแฟ พัฒนาแอปลเิคชัน่โดย

อาลบีาบา 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษเสีย่วหลงเปา 

พกัที ่เซีย่งไฮ:้ Lvdibopai hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 5*  

วนัทีส่าม: ตลาดรอ้ยปีเซีย่งไฮ-้ยา่นศลิปะถนนเทยีนจอืฝ่าง-Outlet Mall Florentia Village 

                                                                                                                              อาหารเชา้,เทีย่ง--      

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

แวะ รา้นบวัหมิะ และศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีนวดฝ่าเทา้เพือ่สุขภาพผ่อนคลายความเมือ่ยลา้กับยานวด

ขนาดพเิศษสูตรเดยีวไมซ่ ้าใครพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ังหรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “ครมีบวัหมิะ” สรรพคุ   ณเป็นเลศิใน

ดา้นรักษาแผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจ าบา้น   

เดินทางสู่ ตลาดเฉินหวงัเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าอาคารบา้นเรือนบริเวณนี้เป็น

สถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมงิและชงิ ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบ

โบราณจนี ทีย่งัคงความงดงาม ทัง้รา้นขายอาหาร รา้นขนมพืน้เมอืงอาหารขึน้ชือ่ของ

ทีน่ีค่อื เสีย่วหลงเปา อนัลอืชือ่ และยงัมขีายของทีร่ะลกึตา่งๆมากมาย อสิระใหท้า่นช ้

อปป้ิงตามอธัยาศัย 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษกุง้มงักร 

แวะชมอญัมณีทีป่ระเทศจนียกยอ่งวา่มคีา่อยา่งล ้าเลศิยิง่กวา่ทองและเพชรน่ันกค็อื 

หยกจนี ชาวจนีม ีความเชือ่วา่หยก เป็นอญัมณีล ้าคา่เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้า

ครอบครอง ท าใหช้วีติเจรญิรุง่เรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มัง่คั่ง โชคด ีอายยุนืยาวใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ 

ก าไลหยก แหวนหยก ฯลฯ  

น าท่านชม ยา่นศลิปะถนนเทยีนจอืฝ่าง เป็นเขตอยูอ่าศัยของชาวบา้นในยคุ ค.ศ.1920-1930 ประกอบไปดว้ย 

บา้นทรงยโุรปสลับกับบา้นแบบจนี ถนนแห่งนี้เรมิมชี ือ่เสยีง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศลิปะจาก

ศลิปิน แบบตดิดนิ หรอืทปัีจจบุนัเรยีกวา่ แนวสตรทีภายในเต็มไปดว้ยคาเฟ่และรา้นขายของทรีะลกึ และงานแสดง

ของศลิปินทัง้ในและตา่งประเทศ น าทา่นชอ้ปป้ิง Outlet Mall Florentia Village  Super Band Mall Outlet ที่

สวยและอลังทีส่ดุในมหานครเซีย่งไฮ ้สถานทีร่วบรวมสนิคา้แบรนดเ์นม ชัน้น าจากทั่วมมุโลกน ามาไวท้ีน่ี่ เพือ่ความ

สะดวกสบายในการชอ้ปป้ิง  

 

 

 

 

 

 

 
 

อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

พกัที ่เซีย่งไฮ:้ Lvdibopai hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 5*  

 

 

 



วนัทีส่ ี ่   อสิระท ัง้วนัเซีย่งไฮด้สินยีแ์ลนด ์(รวมคา่บตัร)                           อาหารเชา้,--,--      

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่เซีย่งไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์(SHANGHAI DISNEYLAND) เป็นสวนสนุกแห่งที ่6 ของอาณาจักร

ดสินยีแ์ลนด ์ซึง่มขีนาดใหญอ่นัดับ 2 ของโลก รองจากดสินีย่แ์ลนดใ์นออรแ์ลนโด รัฐฟลอรดิา สหรัฐอเมรกิา และ

เป็นสวนดสินยีแ์ลนดแ์หง่ที ่3 ในเอเชยี ซึง่ถอืวา่เป็นดสินยีแ์ลนดท์ีม่ขีนาดใหญก่วา่ ฮอ่งกงดสินี่ยแ์ลนด ์ถงึ 3 เท่า 

เปิดใหบ้รกิารเมือ่วนัที ่16 ม.ิย.2016 ใชเ้วลาสรา้งรว่ม 5 ปี ใชง้บประมาณสรา้งราว 5.5 พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอื

ราว180,000 ลา้นบาท แบง่พืน้ทีอ่อกเป็น 7 โซน ดงันี ้

1. โซนDISNEY TOWN โซนแรกกอ่นเขา้สวนสนุก ประกอบไปดว้ย

รา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึมากมาย ทัง้ยังม ีLEGO LAND ใน

โซนนี้อกีดว้ย 

2.โซนMickey Avenue โซนขายของทีร่ะลกึและรา้นอาหาร และจะมี

สว่นทีฉ่ายหนังการต์นูสัน้ของมกิกีเ้มาส ์อกีทัง้ยังมตัีวละครแสนน่ารัก ซึง่

จะผลัดเปลีย่นหมนุเวยีนกนัมาใหท้า่นไดถ้า่นรปู 

3.โซน ADVENTURE ISLE ดนิแดนการผจญภัยที่ตื่นตาตื่นใจกับ

บรรยากาศหุบเขาลกึลับในยุคดกึด าบรรพ ์CASMP DISCOVERY 

พรอ้มเชญิชวนใหร้ว่มกนัเดนิส ารวจดนิแดนทีแ่ฝงไวด้ว้ยความปรศินาและลกึลับ ลง

เรอืเขา้สู ่ROARING RAPIDS อโุมงคถ์ ้าปรศินาเป็นทีอ่ยูข่องจระเขย้ักษ์ เป็น

เครือ่งเลน่แนว 4D บนิชมธรรมชาตแิละสิง่กอ่สรา้งตา่งๆท่ัวโลก 

4.โซน TOMORROW LAND ไฮไลทเ์ดน่ของสวนสนุก ทีม่ักจะสรา้งโลกแห่ง

อนาคตเพือ่สรา้งจนิตนาการใหก้ับเด็กๆพรอ้มกับดไีซน์เครือ่งเลน่ทีม่จีากวดีโีอเกม

และภาพยนตตรไ์ซไฟชือ่ดัง TRON รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไ์ฮเทค ซึง่ถกู

ขนานนามวา่ LIGHTCYCLE POWER RUN สดุยอดรถไฟตลีังกาทีห่า้มพลาด 

หรือ สาวกของ STAR WARS LAUCH BAY ทีจ่ะไดถ้่ายรูปกับ DARTH 

VADER ตัวเป็นๆ 

5.โซน GARDENS OF IMAGINATION มจีุดเดน่เรือ่งวัฒนธรรมจีน สง่เสรมิ

เอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุก ทัง้ยังมสีวนทีเ่ลอืกตัวละครสัตวข์องดสินีย ์

ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตริย์ ตามแบบปฎิทินจีน สนุกสนานกับเครื่องเล่น 

FANTASIA CAROUSEL และ DUMBO THE FLUING ELEPHANT 

6.โซน TREASURE COVE ธมีโจรสลัด โดยเนรมติฉากจากภาพยนตรช์ือ่ดังอยา่ง 

PIRATES OF THE CARIBBEAN-BATTLE FOR THE SUNKEN 

TREASURE เครือ่งเลน่แนว 4D  

  7.โซน FANTASY LAND สนุกสนานกับเมอืงเทพนยิาย โซนทีต่ัง้ของปราสาท

ดสินี่ย ์ทีม่ชีือ่วา่ ENCHANTED STOURYBOOK CASTLE พบกบัโชวอ์ันยิง่ใหญ่

ตระการตาจากตัวการต์นูชือ่ดัง อาท ิสโนไวท ์ซนิเดอเรลา่ มกิกีเ้มาส ์หมพีหู ์และโซนกจิกรรมอยา่งเชน่ ONCE UPON 

A TIME ADVANTURE    เรือ่งราวการผจญภัยในปราสาทดสินี่ย ์พบเรือ่งราวของสโนไวท ์ผ่านอแบบสามมติ ิหรอื 

ALICE IN WONDERLAND MAZZ และเครือ่งเลน่ไฮไลทค์อื SEVEN DWARFS MINE TRAIN 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  อสิระอาหารเทีย่งและเย็นตามอธัยาศยั  ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่กลับสูท่ีพั่ก 

พกัที ่เซีย่งไฮ:้ Lvdibopai hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 5*  

วนัทีห่า้ เซีย่งไฮ-้กรงุเทพฯ                                  อาหารเชา้,--,--      

เชา้   เดนิทางสู ่สนามบนิผูต่ง บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง  

06.50 น.  เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Air Asia X เทีย่วบนิที ่XJ761  

  **ไมร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

10.15 น.  ถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

 

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื่องจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทุกเมอืง 

ก าหนดใหม้กีาร ประชาสัมพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, ใบชา, 

นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุก

ทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไม่

มกีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆกต็ามทีร่ะบไุวใ้นรายการ

ทัวร ์ไมว่่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิ

จากลกูคา้โดยตรง *** 

- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิและการพจิารณาในการตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็นความเต็มใจของผูซ้ ือ้ในสนิคา้

นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหวา่งลกูคา้กบัรา้นคา้ ดังนัน้ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ และคุณภาพของสนิคา้ที่

ไมไ่ดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจ าเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครัง้ 



-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่

กอ่นท าการจองทัวรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ จะองิตามรายละเอยีด

ของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทางมาที่

สนามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้

ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการ

บนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยั

เป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
 

**ออกเดนิทางข ัน้ต า่  15ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 







 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(DMK) – เซีย่งไฮ ้(PVG) – กรงุเทพฯ(DMK)  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไดจ้ านวน1ใบตอ่ทา่น น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิทท าไว(้ไม่

ครอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ 

และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

2.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 



3.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊    ทา่นละ 1,500 บาท  

--กรณีวซีา่กรุ๊ปยกเลกิลกูคา้ตอ้งช าระคา่วซีา่เดีย่วเพิม่-- 

3.1 คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบเดีย่วทางบรษิทัฯยืน่ให ้  ทา่นละ 2,200 บาท **ยืน่แบบเดีย่ว 4 วนัท าการ** 

--(คา่วซีา่เดีย่ว1,700+คา่บรกิารในการยืน่ 500) ไมร่วมเก็บเอกสาร-- 

3.2 คา่วซีา่จนีแบบเดีย่วดว่นทางบรษิทัฯยืน่ให ้       ทา่นละ 3,500 บาท **ยืน่แบบเดีย่ว 2 วนัท าการ** 

--(คา่วซีา่เดีย่วแบบดว่น 3,000+คา่บรกิารในการยืน่ 500) ไมร่วมเก็บเอกสาร-- 

4.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  

5.คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

6.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

7.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่น ้าหนักกระเป๋า

กบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็ 

6. (6.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  

     (6.2) คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  

7.คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทวัรป์ก 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุป๊) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีปูทา่น) แบบเต็มหนา้รายละเอยีด

ครบถว้น ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ ไมต่ดิแสงไฟ/แฟลช หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.รปูถา่ยสพีืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ สามารถใชม้อืถอืในการถา่ยไดเ้ลย *หา้มใสเ่สือ้สขีาวและเครือ่งประดับในการถา่ยรปู* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม ลกูคา้ถอืไปทีส่นามบนิเอง ณ 

วันเดนิทาง   หนังสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่เทา่นัน้!!รับผดิชอบกรณีทีท่า่นลมื หรอื น าหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

หมายเหต:ุ หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารดุใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารดุ เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง 

จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได ้

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 8,500 บาท และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิ

คา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ เมือ่

ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่่านไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋ว

เครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และ

เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 



1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่เขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของแต่ละโรงแรม และไม่

สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง และ

อาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม 

พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้

และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่ง

การเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 

กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งแสดงตวัและสแกนลายนิว้มอื 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุโดยนับจากวันที่เดนิทางกลับมาถงึ

ประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เล่มเกา่ เคยไดรั้บวซีา่จนี กรุณาถ่ายส าเนาหนา้พาสปอรต์เล่มเกา่ และส าเนาหนา้วซีา่จนี จัดส่ง

ใหก้บัทางบรษัิทฯ ** 
 

2.รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาวเทา่น ัน้ ขนาด 2x2นิว้ หรอื 4.5x4.5cm สีเ่หลีย่มจตัรุสั  

จ านวนทา่นละ 2 ใบ >>รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน<< 

หา้มตกแต่งรูป, หา้มสวมแว่นตา, หา้มใสเ่ครือ่งประดับ, หา้มใสค่อนแทคเลนส,์ หา้มเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถ่ายตอ้งเปิดใหเ้ห็น

หนา้ผาก และเห็นใบหชูดัเจน โดยตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยช ารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.เอกสารสว่นตวั 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร (ของเด็ก) 

 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาใบจดทะเบยีนสมรส (ของบดิาและมารดา) 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร (ของเด็ก) 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (ของบดิาและมารดา) 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ของบดิาและมารดา) 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา

บดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสือรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลที่สาม พรอ้มกับยนิยอม

สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของ

ท่าน (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขต ลงนามและ

ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค ารอ้งขอวีซ่า บดิา-มารดา 



จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกบับตุร และเซน็เอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนา

ใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

4.เงือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่ประเทศจนี 

 เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ เนื่องจาก

บรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัต/ิขอ้มูล

สว่นตัวแทนผูส้มคัรได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มลูของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถู่กตอ้งกับความเป็นจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธวซีา่ 

หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 

 

5.กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(ลกูคา้ตอ้งท าการยืน่วซีา่เดีย่วดว้ยตนเอง)  

กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนื่องจากผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูก

ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 

  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



EXAMPLE 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 4 วันท าการ 

กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (MR , MRS , MISS , MASTER)   ............................................................................................. 

2. ทีอ่ยู ่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย.์.............. 

3. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจุบนั กรณีไม่ตรงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย.์.............. 

4.โทรศพัทม์อืถอื ...............................  บา้น ............................  อเีมลแ์อดเดรส ................................................ 

5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบยีน)      หยา่รา้ง    หมา้ย           อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ .......... 

6.ชือ่-สกลุ คูส่มรส ...................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

7.ชือ่-สกลุ บตุร (ถา้ม)ี ................................................. เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

8.ชือ่-สกลุ บดิา   .......................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

9.ชือ่-สกลุ มารดา .......................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

10.อาชพีปัจจบุนั (กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์) ........................................... ต าแหน่ง................................  

     ชือ่ บรษัิท/รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย ................................................................................................. 

     ทีอ่ยู ่เลขที ่............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ต าบล/แขวง ....................................... 

     อ าเภอ/เขต ......................... จังหวดั .............................. รหัสไปรษณีย ์.............. เบอรโ์ทรศพัท.์.................... 

11.ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม่ 

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่................................. ถงึวนัที ่.....................................  

12.ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม่ 

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ เหตผุลทีท่า่นถกูปฎเิสธวซีา่ ..................................................................  
   

หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีงตวักลางทีค่อยใหบ้รกิาร และ

อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  

** เอกสารเพิม่เตมิ ** 

ขอความร่วมมอืผูส้มัครผูส้มัครวซีา่จนี ด าเนนิการเพิม่เตมิ ดงันี ้  

 1.ปริน้เอกสารใบสมัครวซีา่จนี หนา้ที4่ (Application Chinese visa) 

 

 

 

 

  

      ** ไฟลเ์อกสารส าหรับปริน้ อยูห่นา้ถัดไป ** 

 2.เซ็นชือ่ใหเ้หมอืนกบัหนา้พาสปอรต์เพยีง 1 จดุเทา่นัน้ 

 3.จัดสง่ใหบ้รษัิทฯ พรอ้มเอกสารทีใ่ชย้ืน่วซีา่ รูปถา่ย และพาสปอรต์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ 

 

 

 

 

 

 



 


