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คณะ VIP ดูงาน CHINA REFRIGERATION EXPO 2017 

ณ เมืองเซีย่งไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน  5วนั3คืน 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  วนัที ่10 – 14 เมษำยน พ.ศ.2560 

วนัที ่10 เม.ย. 60         กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม)ิ – เซ่ียงไฮ้ – หำดไว่ทำน 

07.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกประตู 9 เคำน์เตอร์ T โดยสำยกำร
บิน SHANGHAI AIRLINES (FM)โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีของ บริษทั ไนซ์ ทรำเวล จ ำกดั จะคอยใหก้าร
ตอ้นรับ ดูแลดา้นเอกสาร และสมัภาระของท่านก่อนการเดินทาง 

 หมำยเหตุ 1. เอกสำรทีหั่วหน้ำทวัร์แจกทีส่นำมบิน 
  ใบเขา้ออกระหว่างประเทศ ทาง บริษัท ไนซ์ ทรำเวล จ ำกัด ไดจ้ดัเรียงไวต้ามล าดบั ดา้นหลงั

หนงัสือเดินทาง และกรอกรายช่ือใหท่้านเรียบร้อยแลว้    
  แจกซองพลาสติกซ่ึงมี: ปากกา,สมุดโน๊ต,หมากฝร่ัง,แท็คกระเป๋า, รายการเล่มเลก็, บตัรส่วนลด

จาก KING POWER  
  2.  แจกชุดอาหารเบรค ท่านละ 1 ชุด รองทอ้งก่อนการเดินทาง  
  3.  มีพนกังานส่งกรุ๊ป และหวัหนา้ทวัร์คอยใหก้ารบริการก่อนเดินทาง 
09.50 น.  เหิรฟ้าสู่ เมืองเซ่ียงไฮ้ โดย สายการบิน SHANGHAI AIRLINES เท่ียวบินท่ี FM842 
15.20 น.  น าท่านเดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนผู่ตง มหำนครเซ่ียงไฮ้ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และไดรั้บ

กระเป๋าสัมภาระเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ น าท่านเขา้เมือง ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

    

     บริษัท  ไนซ์  ทรำเวล  จ ำกดั 
     好佳旅运有限公司 

     Nice Travel Co., Ltd. 
      The Primary 29/46 Kaset-Nawamin Rd., Klongkum, Bungkum. Bangkok 10230 
       โครงกำร เดอะไพรมำรี 29/46 ถ.เกษตร-นวมนิทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 
       Tel.(662)946-7692-6(Auto) Fax.(662)946-7697  E-Mail : nicetravelthai@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบอนุญาตเลขท่ี11/03157 

mailto:nicetravelthai@hotmail.com
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18.00 น.  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารค ่าน าท่านเดินทางเขา้สู่ หำดไว่ทำน หรือ เดอะ
บนัด์ หาดไว่ทนั น้ีเป็นหาดท่ีตั้งอยู่ใกลก้บัถนนนานกิง เซ่ียงไฮ้ หรือท่ีเรียกนัว่า นานกิงลู่ ถนนคน
เดิน ท่ีมีช่ือเสียงของเซ่ียงไฮ้ ถือว่าเป็นแหล่งช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม ท่ีหาดว่ายทานแห่งน้ี 
นกัท่องเท่ียวจะสามารถมองเห็นวิวของหอไข่มุก เซ่ียงไฮ ้ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์อนัโดดเด่นของเมืองเซ่ียง
ไฮ้ หาดไว่ทัน ยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองเจ้าพ่อเซ่ียงไฮ้ อีกด้วย หลังจากนั้ นน าท่าน
เดินทางสู่ท่ีพกั 

   สถำนทีพ่กั WYNDHAM BUND EAST SHANGHAI หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที ่11 เม.ย. 60 วดัพระหยกขำว – บ้ำนมำดำมซ่ง – สวนอีห้ยวน – ถนนเฉินหวงัเมีย่ว – 
กำยกรรม ERA 

07.00 น.  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม       
 น าท่านสู่ วัดพระหยก (Yu fo si) พระพุทธรูปหยกถูกสร้างข้ึนในปี 1882 เป็นวดัท่ีประดิษฐาน

พระพุทธรูปเก่าแก่ 2 องค ์ซ่ึงอญัเชิญมาจากพม่าโดยพระภิกษุช่ือ ฮุยเก็น วดัแห่งน้ีถูกท าลายในช่วง
ราชวงศชิ์ง แต่โชคดีท่ีพระพทุธรูปหยกขาวไม่ไดถู้กท าลาย จึงอญัเชิญมาประดิษฐานท่ีวดัท่ีสร้างข้ึน
ใหม่ในปี 1928 และให้ช่ือวดัแห่งน้ีว่าวดัพระหยกขาว จากนั้นน าท่านสู่ บ้ำนมำดำมซ่ง ตั้งอยู่ถนน
เชียงซาน ซ่ึงเป็นบา้นพกัของมาดามซ่งท่ีคุณแม่ซ้ือให้เป็นของขวญัในวนัแต่งงาน หลงัดร.ซุนยดัเซน 
เสียชีวิตมาดามซ่งและพี่เล้ียงไดอ้าศยัอยู ่ณ ท่ีน้ี จนถึงปี ค.ศ. 1949 หลงัปฏิรูปสาธารณรัฐประชาชน
จีน มาดามซ่งไดท้ างานเป็นรองประธาน ณ กรุงปักก่ิง แต่เม่ือว่างกลบัมาเซ่ียงไฮ ้ก็ยงัมาอยู่บา้นเดิม 
ภายในสวนกวา้งอยูใ่จกลางเมือง ตึก 2 ชั้นท่ีอู่จอดรถ มีรถ 2 คนั คั้นหน่ึงเป็นรถรัสเซีย “พรูกา้” ซ่ึง
เป็นของขวญัท่ีสตาลินมอบให้ อีกคนัหน่ึงเป็นรถ “หงฉี” (ธงแดง) เป็นรถเก๋งท่ีจีนผลิตชุดแรก ซ่ึง
ประธานเหมาเจอตุงอนุมติัให้เป็นรถประจ าต าแหน่งของมาดามซ่ง เพื่อใช้ในนครเซ่ียงไฮ้ ภายใน
บา้นยงัจดัตั้งส่ิงของต่างๆ เป็นสภาพตามเดิม สมยัท่ีมาดามอาศยัอยู ่

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
 ไก่แดงป้ำยทอง / เป็ดย่ำงกวำงตุ้ง / ปลำทอดสำมรส / ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม / ซีฟู้ดรวมมิตร / 

หม้อดนิเน้ือเป็ด / มะเขือยำวอบหม้อดนิ / ผดัผกัตำมฤดูกำล / ซุปประจ ำวนั / เส่ียวหลงเปำ 
บ่าย น าท่านสู่ สวนอีห้ยวน เป็นสวนส่วนบุคคล ท่ีมีช่ือหน่ึงในส่ีของจีน แถบลุ่มแม่น ้ าแยงซีเกียง อยูใ่น

เขตเก่าของเซ่ียงไฮ ้สร้างในสมยัหมิง ปีค.ศ. 1559 เน้ือท่ี 65 ไร่ พานยงตอน อดีตเจา้เมืองเสฉวนน า
เงินท่ีคอรัปชัน่มาสร้างสวนเพื่อบุพการี แต่สวนยงัสร้างไม่เสร็จ บิดามารดากเ็สียชีวิต หลงัสร้างเสร็จ 
1 ปี ตวัเองก็ตาย ลูกชายไดม้รดกของพอ่ แต่น ามาเล่นการพนนั เพียงแค่คืนเดียวกสู็ญเสียไป 16 ไร่ใน
สวนมีภูเขาจ าลอง ล าธาร และสระน ้ าน้อยใหญ่ พร้อมทั้งเก๋งจีนต่างๆ และตน้ไมน้้อยใหญ่ดูร่มร่ืน 
ภายในสวนมีกอ้นหินก้อนหน่ึง ถือเป็นหินสวยของจีนช่ือ “หยกจุ๋มจ๋ิม” หินสวยของจีนของมี 4 
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ลกัษณะคือ 1 ทรงผอม 2 ผิวขรุขระหยาบ 3 ทะลุ 4 ร่ัว เป็นหินในทะเลสาบไถ่หู ท่ีถูกน ้ากดัเซาะเป็น
ลกัษณะต่างๆ เป็นเวลานบัพนัลา้นปี ขา้งๆของบริเวณสวนคือ แหล่งช็อปป้ิง เฉินหวงัเมี่ยว (ศาลเจา้
พอ่หลกัเมือง) เดิมเป็นเน้ือท่ีของอ้ีหยวน ถูกลูกน ามาเล่นเสียการพนนัไป ปัจจุบนัน้ีเป็นร้านคา้นานา
ชนิด ซ่ึงจดัอยูใ่นเมืองเก่าของนครเซ่ียงไฮ ้ใหอิ้สระท่านชอ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั 

ค ่า  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร พเิศษกบัเมนู สุกีห้ม้อไฟ 
 เน้ือแพะ 2 จำน / เน้ือหมู 2 จำน / เน้ือไก่ 2 จำน / เน้ือปลำ 1 จำน / ลูกช้ินปลำ 1 จำน / ลูกช้ินกุ้ง 1 

จำน / ไส้กรอกไต้หวัน 1 จำน / ลูกช้ินเน้ือไก่เห็ดหอม 1 จำน / เห็ดรวม 2 จำน / ผักสด 3 ชนิด / ฟัก
เขียว 1 จำน / รำกบัว 1 จำน / เต้ำหู้ 1 จำน / วุ้นเส้น 1 จำน / แป้งข้ำวเหนียว 1 จำน / บะหมี่หยก 1 
จำน / เกีย๊วใส่ไข่ 1 จำน 

 จากนั้นน าท่านชม กำยกรรม ERA  ( ERA : Intersection of Time) เป็นกายกรรมชุดใหม่ รูปแบบ
ใหม่ของเซ่ียงไฮ ้ประกอบดว้ยแสง สี เสียงท่ีไฮเทค, ผาดโผน, ทนัสมยัและเร้าใจ โดยเฉพาะโชวชุ์ด
มอเตอร์ไซดไ์ต่ลูกโลก และชุดวงลอ้ผาดโผน 

   สถำนทีพ่กั WYNDHAM BUND EAST SHANGHAI หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที ่12 เม.ย. 60  ดูงำน CHINA REFRIGERATION EXPO 2017 

07.00 น.  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม     
 อสิระดูงำน CHINA REFRIGERATION EXPO 2017  ทั้งวนั 
   อสิระอำหำรเทีย่ง 
ค ่า  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  
   สถำนทีพ่กั WYNDHAM BUND EAST SHANGHAI หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที ่13 เม.ย. 60  GROUP A : ดูงำน CHINA REFRIGERATION EXPO 2017 – สนำมบิน 
    GROUP B : ตกึเซ่ียงไฮ้ทำวเวอร์ – ช้อปป้ิงถนนนำนกงิ – สนำมบิน – กรุงเทพฯ 

07.00 น.  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม     
  รถโคช้น าทุกท่านออกจากโรงแรมท่ีพกั ส่ง GROUP A ท่ีสถานท่ีดูงาน จากนั้นน า GROUP B ไป

ท่องเท่ียว ตามรายการท่ีก าหนด 
  GROUP A : อสิระดูงำน CHINA REFRIGERATION EXPO 2017 **คร่ึงวนั  
   อสิระอำหำรเทีย่ง 
  GROUP B : น าท่านข้ึนตึก SHANGHAI TOWER (ช้ัน 118) ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินในการชมวิว

มหานครเซ่ียงไฮจ้ากมุมสูง ตึกเซ่ียงไฮ ้ทาวน์เวอร์ถูกสร้างข้ึนเคียงคู่กบัตึกระฟ้าท่ีเคยสูงท่ีสุดในจีน
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มาก่อน ปัจจุบนัครองต าแหน่งตึกท่ีสูงท่ีสุดในจีน และสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลก นอกจากน้ียงัมีปล่อง
ลิฟตย์าวท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (เฉพำะ GROUP B) 
 ปลำน่ึงซีอิ๊ว / ไก่สับแต้จิ๋ว / กุ้งแม่น ้ำอบซีอิว๊ / หม้อดินหมูตุ๋นน ้ำแดง / หม้อไฟปลำหมึก / เอ็นหอย

ผดัเห็ดหลนิจือ / ซีฟู้ดอบวุ้นเส้น / ดอกกะหล ำ่หม้อไฟ / ผดัผกัตำมฤดูกำล / ซ่ีโครงหมูตุ๋นข้ำวโพด 
บ่ำย จากนั้นน า GROUP B เดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิงถนนนานกิง ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
 
16.00 น. เดินทางไปรับ GROUP A ท่ีสถานท่ีดูงาน CHINA REFRIGERATION EXPO 2017 เพื่อเดินทางสู่

ภตัตาคารเพื่อรับประทานอาหารค ่า 
ค ่า   รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  
  ปลำนึ่งซีอิ๊ว / กุ้งอบน ้ำแดง / เป็ดทอดเซ๊ียะเหมิน / ก้ำมปูผัดหน่อไม้จีน / ขำหมูเยอรมัน / เห็ดป๋ำย

หลงิผดัซอสเป๋ำฮ้ือ / ออส่วนแต้จิว๋ / ผดัผกัตำมฤดูกำล /  ซ่ีโครงหมูตุ๋นลูกสมอ 
  หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
22.30 น.      น าท่านเหิรฟ้าสู่ สนำมบินสุวรรณภูม ิโดย SHANGHAI AIRLINES เท่ียวบินท่ี FM841 

วนัที ่14 เม.ย. 60                         กรุงเทพฯ 

01.55 น.  เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
 

** NICE TO MEET YOU & NICE TO TRAVEL **  
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ค่ำบริกำร 
ก ำหนดกำรเดินทำง วนัที ่10 – 14 เมษำยน พ.ศ.2560 (ตำมทีก่ ำหนดเท่ำน้ัน)   
จ ำนวนผู้เดินทำง  ผู้ใหญ่  32  ขึน้ไปเท่ำน้ัน  
 สถำนทีพ่กั WYNDHAM BUND EAST SHANGHAI หรือเทยีบเท่ำ – เมืองเซ่ียงไฮ้ 

   ผู้ใหญ่ รำคำท่ำนละ   32,800.- บำท (พกัห้องคู่) 
  ห้องเดีย่ว จ่ำยเพิม่ท่ำนละ    5,500.- บำท 
  ค่ำบริกำรย่ืนวซ่ีำแบบปกติ  1,500.- บำท 

หมำยเหตุ   ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง รำคำตัว๋เคร่ืองบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีท่ีมี การ  
ข้ึนลงของ เงนิตรำต่ำงประเทศ และ ค่ำน ำ้มนัเช้ือเพลงิทีไ่ม่คงที่ 

 

อตัรำค่ำบริกำรดงักล่ำวรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ช้ันทศันำจร ไป-กลบั กรุงเทพฯ - เซ่ียงไฮ้ - กรุงเทพฯ สายการบิน SHANGHAI 

AIRLINES (FM) 
 ค่าภาษีสนามบินไทย, ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง, ค่าประกนัวินาศภยัการเดินทาง และค่าภาษีสนามบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดำว ++ (พกัห้องคู่) จ ำนวน 3 คืน ตามรายการ 
 ค่าอาหาร และค่าเคร่ืองด่ืม ตามรายการ 
 ค่ายานพาหนะ รับ-ส่ง น าเท่ียว  และค่าธรรมเนียมบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทาง น ้ าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 23 กโิลกรัม จ ำนวน 1 ช้ิน (กฎสายการบิน) 
 ค่ำหัวหน้ำทวัร์ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น บริกำรตลอดกำรเดนิทำง 
 ประกนัชีวิตไวใ้หก้บัลูกคา้วงเงิน 1,000,000 บำท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์   
 ค่ำทปิไกด์ท้องถิ่น คนขบัรถ  
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แบบตอบรับเข้ำร่วมดูงำน CHINA REFRIGERATION EXPO 2017 
ระหว่ำงวนัที ่10 – 14 เมษำยน พ.ศ. 2560 

ณ เมืองเซ่ียงไฮ้ สำธำรณรัฐประชำชนจนี  5 วนั 3 คืน 
 

 
ช่ือ  นำย/นำง/นำงสำว     นำมสกลุ      

 สมำชิกสมำคมเคร่ืองท ำควำมเยน็ไทย 
 สมำชิกวศิวกรรมปรับอำกำศแห่งประเทศไทย 
 สมำชิกสภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มเคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็ 

บริษทัฯ             
ทีอ่ยู่              
โทรศัพท์     โทรสำร        
 
ขอส่งรำยช่ือผู้เข้ำร่วม  

1. ช่ือ............................................................................. นำมสกลุ......................................................... 
E-mail ..................................................................... มือถือ.............................................................. 

2. ช่ือ............................................................................. นำมสกลุ......................................................... 
E-mail ..................................................................... มือถือ.............................................................. 

3. ช่ือ............................................................................. นำมสกลุ......................................................... 
E-mail ..................................................................... มือถือ.............................................................. 

4. ช่ือ............................................................................. นำมสกลุ......................................................... 
E-mail ..................................................................... มือถือ.............................................................. 

5. ช่ือ............................................................................. นำมสกลุ......................................................... 
E-mail ..................................................................... มือถือ.............................................................. 

 
โปรดส่งแบบตอบรับนีก้ลบัไปยงั 

คุณทสิยำกร  E-Mail : thairefrig@gmail.com ภำยในวนัองัคำรที ่28 กมุภำพนัธ์ 2560 
สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่ 098-287-5474 
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เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจีน 
เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจนีส ำหรับหนังสือเดินทำงประเทศไทย 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน สัญชำตไิทย (หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มกีำร ช ำรุดใดๆ ทั้งส้ิน 
ถ้ำเกดิกำรช ำรุด  เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพ้ืนหลงัสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั้น อดัดว้ยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่

สต๊ิกเกอร์  
หรือรูปพร้ินซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกนิ 6 เดือน และห้ำมถ่ำยรูปเอง **   **  ชุดสุภำพค่ะ  ** 
ท่ำนที่ประสงค์ใช้รูปถ่ำยข้ำรำชกำรในกำรย่ืนวซ่ีำ กรุณำเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกดัจดัมำพร้อมกบักำรส่งหนังสือเดินทำง 
หมำยเหตุ : รูปถ่ำยห้ำมใส่ เส้ือแขนกุด เส้ือที่โชว์ตั้งแต่ไหล่ลงมำ ( เส้ือซีทรู, เส้ือลูกไม้ ฯลฯ ) ชุดหน่วยงำนรำชกำร ( เช่น ชุด

ข้ำรำชกำร,  
นักบิน, ทนำย ฯลฯ )  และ ชุดครุย ค่ะ 
4. กรณีเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี  
- เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดนิทำงพร้อมพ่อและแม่ ขอส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด), ส าเนาสมรส 
- เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดนิทำงพร้อมพ่อหรือแม่ ขอส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ,ส าเนาสมรส, ส าเนาบตัรประชาชน ของพ่อและแม่, 

ส าเนา 
ทะเบียนบา้น ของพ่อและแม่ 
- เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำงพร้อมญำติ ขอส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด), ส าเนาบตัรประชาชน ของพ่อและแม่, ส าเนาทะเบียนบา้น 

ของพ่อ 
และแม่, หนงัสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพนัธ์ว่า เก่ียวขอ้งกบัผูเ้ดินทางอย่างไร ตอ้งมีลายเซ็นต์ของพ่อกบั

แม่ ออก 
โดยท่ีอ าเภอหรือเขตเท่านั้น  
- ส ำเนำบัตรประชำชน 
- ส ำเนำทะเบียนบ้ำน    
- ใบเปลีย่นช่ือ หรือ เปลีย่นนำมสกลุ (ถ้ำมี) 
- ในกรณีเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 5 ปี ขอสูตบัิตร (ใบเกดิ) ตวัจริง 
5. ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ  โปรดรับทรำบว่ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบได้ว่ำให้ข้อมูลเท็จ อำจมกีำรระงบักำร
ออกวซ่ีำ   เล่มที่มปัีญหำ (สถำนทูตมกีำรโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั)  รบกวนกรอกเป็นภำษำอังกฤษนะคะ 
หมายเหตุ : ในกรณีที่ท ำงำน หรือ ศึกษำอยู่ที่ เดียวกัน รบกวนขอหนังสือรับรองกำรท ำงำน หรือ รับรองสถำนศึกษำ เป็น
ภำษำองักฤษ ตวัจริง พร้อมลำยเซ็นต์ และ ประทับตรำ ค่ะ ถ้ำในเอกสำรระบุว่ำไปดูงำน หรือไป ธุรกจิ ต้องมหีนังสือเชิญจำกทำง
เมืองจนี เป็นภำษำองักฤษ ตวัจริง พร้อมลำยเซ็นต์ และ ประทับตรำ ด้วยนะคะ 
6. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 10 วนั
ท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
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7.  โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรย่ืนวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ
กำรย่ืนเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงคร้ังบริษทัทัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ   
 
หมำยเหตุ 
**  วซ่ีำผ่ำน หรือ ไม่ผ่ำน ขึน้อยู่กบัดุจพนิิจของสถำนฑูตเป็นผู้พจิำรำณำทั้งหมด 
** กำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจนี สถำนทูตจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑ์กำรย่ืนวซ่ีำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

**   ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษทัอำจมกีำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิ่มเตมิ  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลัง  
ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง  จงึขออภัยมำ ณ ที่นี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 
**   แผนกกงสุล สถำนทูตจนี สำมำรถสอบถำมได้  หมำยเลขโทรศัพท์ 02-2450888 
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โปรดกรอกข้อมูลส่วนตวั ให้ครบทุกช่อง 
ส ำคัญมำก  กรุณำระบุรำยละเอยีดทุกช่อง เพ่ือใช้กรอกขอวซ่ีำให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง 

1. ช่ือ-นำมสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME SURNAME          

2. โทรศัพท์มือถือของตนเองที่ตดิต่อได้          
(ส ำคญัมำก กรุณำแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 

3. สถำนภำพ ○โสด  ○ แต่งงำน           ○ หม้ำย          ○ หย่ำ    
  ○ จดทะเบียน     ○ ไม่ได้จดทะเบียน      ช่ือคู่สมรส         
4. ADRESS (ที่อยู่ปัจจุบัน) (**ท่ีสามารถติดต่อได ้/ ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)     
   รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์บ้ำน       
5. OCCUPATION (อำชีพ) ○BUSINESSPERSON (เจา้ของธุรกิจ)         ○COMPANY EMPLOYEE (พนกังานบริษทั)      
○SELF-EMPLOYEE(ธุรกิจส่วนตวั)         ○STUDENT (นกัเรียน/นกัศึกษา)          ○RETIRED (ปลดเกษียณ) 
○INDUSTRIAL / AGRICULTURAL WORKER (อุตสาหกรรม / การเกษตร)       
○FORMER/INCUMBENT GOVERNMENT OFFICIAL(อดีต/ขา้ราชการ) POSITION(ต ำแหน่ง)     
○MILITARY PERSONNEL (บุคลากรทางทหาร)  POSITION(ต ำแหน่ง)       
○OTHER(PLEASE SPECIFY) อ่ืนๆ โปรดระบุ          
6. ช่ือสถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)        
7. ที่อยู่สถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)        
8. ท่ำนเคยเดนิทำงเข้ำประเทศจนีหรือไม่   ○  ไม่เคย    ○ เคย เดนิทำงเข้ำประเทศจนีแล้ว  เมือง    
    เม่ือวนัที่  เดือน  ปี   ถึง วนัที่  เดือน  ปี     
9. ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดนิทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่   ○  ไม่เคย   ○  เคย  โปรดระบุ      
    เม่ือวนัที่.............. เดือน..............ปี..............  ถึง วนัที่..............เดือน..............ปี.............. 
10. รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
      10.1 ( MISS. / MRS. / MR.)  NAME-SURNAME         
      RELATION (ความสมัพนัธ์)      OCCUPATION (อาชีพ)      
      10.2 ( MISS. / MRS. / MR.)  NAME-SURNAME         
      RELATION (ความสมัพนัธ์)      OCCUPATION (อาชีพ)      
11. ท่ำนต้องกำรขอวซ่ีำเดนิทำงเข้ำเมืองจนี  ช่ือเมือง   วนัที่เดนิทำงเข้ำ(วนั/เดือน/ปี)   
      วนัที่เดนิทำงออก(วนั/เดือน/ปี)    
** กรณี ย่ืน เข้ำออก 2 คร้ัง  ช่ือเมือง   วนัที่เดนิทำงเข้ำ(วนั/เดือน/ปี)     
      วนัที่เดนิทำงออก(วนั/เดือน/ปี)     
หมำยเหตุ 
**   กรุณำกรอกข้อมูลตำมควำมเป็นจริง 
**   ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษทัแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลงั  ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่ำน
เอง  จึงขออภยัมำ ณ ที่นี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถำนทูตจีน สำมำรถสอบถำมได้  หมำยเลขโทรศัพท์ 02-2450888 


